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TAUTINIO UGDYMO 
PROGRAMOS METMENYSH

LIETUVIŠKAI MŪSŲ MOKYKLAI

STASYS BARZDUKAS

Lietuvių Charta įtaigodama 
dėsnį, jog mokykla yra tautinės 
dvasios židinys, šiuo dėsniu ke
lia dvejopą mokyklos uždavinį: 
mokykloje mokinys ne tik moko
mas žinių perteikimu, bet ir ug
domas tautinės sąmonės forma
vimu.

Pirmuoju atžvilgiu lietuviška 
mūsų mokykla svetur gerokai ap 
sitvarkė: pasirengė programas, iš
sileido reikalingiausius vadovė
lius, nemaža dėmesio skiria vaiz
dinėms mokymo priemonėms, 
susidrausmino ir kt. To pasiekta 
bendromis mokytojų, tėvų ir 
bendruomenės pastangomis.

Tačiau apsižiūrėjom, kad lie
tuviška mūsų mokykla nedau- 
giausia ar ir visai nieko neduo
da tautinei mokinių sąmonei 
brandinti. Pereitais metais skai- 
tėm mūsų spaudoj, ypač žurna
le “I Laisvę” apie senimą “su
krėtusius” lietuvių studentų pa
reiškimus, rodžiusius, kad “mo
kyklos pramoko mūsų jaunimą 
kalbėti bei rašyti lietuviškai, bet 
nei mokytojai, nei jaunimo tė
vai neįdiegia mūsų jaunojoje kar 
toje meilės Lietuvai ir kovos dva
sios žygiui už Lietuvos laisvę”. 
Paslaptį atskleidusi Indrė Damu- 
šytė: šeštadieninėse mokyklose 
jai ir kitiems niekad netekę mo
kytis apie kovas dėl Lietuvos 
laisvės Pirmojo pasaulinio karo 
ir pokario metais, apie neprik
lausomybės laikus, apie lietuvių 
pasipriešinimą pavergėjams 1940 
— 1944 metais ir mūsų partiza
nų tokią didvyrišką kovą 1944 
—1952 metų laikotarpyje. Dėl 
to jai ir visiems kitiems esą sun
ku suprasti ir lietuviškus laikraš
čius, nes jų rašymai neturį jau
nimo sąmonėje atramos: jam ne
duotas politinės ir kultūrinės lie
tuvių veiklos pagrindas (“back- 
ground”) (žr. žurnalo “Į Lais
vę” 1967 lapkr. mėn. 41 nr.).

Apsižiūrėjom, kad tai, apie ką 
kaiba studentė Damušytė, yra 
tiesa: mūsų mokyklinis jaunimas 
labai nedaug tenusivokia apie 
Bendruomenę ir Vliką, apie lie
tuvių draugijas ir spaudą, apie 
tautinius ir likiminius mūsų rū
pesčius. Kai jam šitai svetima ir 
tolima, tad jis nejaučia nė atsa
komybės už lietuvių bendruome
nės svetur ir tautos likimą Lie
tuvoj.

Todėl tautinio jaunimo ugdy
mo reikalas iškyla visu savo ak
tualumu. Dalį tokio ugdymo, be 
abejo, atlieka mūsų jaunimo or
ganizacijos. Bet sistemingą ugdy-
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mo programą turi išeiti lietuviš
ka mūsų mokykla. Tik tada ji 
bus tautinės dvasios židinys tik
rąja šio žodžio prasme.

Programos metmenys

Tautinio mokinių ugdymo 
klausimas kilo įvairiomis progo
mis, ir jam buvo visuotinai pri
tarta. Kai kurios mūsų mokyklos 
jau ėmėsi ir konkretaus darbo. 
Prie tokių mokyklų taip pat pri
klauso Clevelando vysk. Valan
čiaus mokykla. Iniciatyvos ėmėsi 
mokyklos vedėjas Pr. Joga. Šių 
eilučių autorius buvo paprašytas 
parengti tautinio ugdymo prog
ramos projektą. Jį svarstė ir pri
ėmė mokytojų taryba. Šiais moks 
1c metais ugdomasis darbas bu
vo pradėtas, skiriant jam vyres
niosiose klasėse po vieną savai
tinę pamoką. Kadangi toks dar
bas turi platesnę reikšmę, tad juo 
domisi taip pat ir JAV LB Švie
timo Taryba. Jos pirmininko J. 
Kavaliūno paprašytas dar kartą 
peržiūrėti savo parengtą progra
mos projektą, tai šiomis dieno
mis padariau ir su savo darbo 
vaisiais noriu supažindinti visą 
lietuvių mokytojų šeimą: turėda
mi metmenis, bendromis jėgomis 
galėsim prieiti ir prie pačios tau
tinio ugdymo programos.

Štai tie taškai, į kuriuos kryps
ta metmenų dėmesys:

Įvadas: kas esam ir kuo išsis
kiriam iš aplinkumos.

Tauta: lietuvių tautos susifor
mavimas, vietos ir istorinio liki
mo įtaka, šeimos, tėviškės ir tė
vynės reikšmė, kalbos, kultūros ir 
,tradicijų prasmė, tautinis pašau
kimas.

Valstybė: Lietuvos valstybės 
pradžia, pagrindiniai istoriniai 
jos laikotarpiai, tautinis atgimi
mas ir valstybinės sąmonės kili
mas, kelias į 1918 Vasario 16, 
nepriklausomos Lietuvos laikai 
ir valstybiniai, kultūriniai, švieti
mo, ūkio bei kiti jos laimėjimai.

Lietuvių Bendruomenė: jos or
ganizavimasis, Lietuvių Charta, 
santvarka, paskirtis, veikla. Mili
joninis Lietuvių fondas: nariai, 
paskirtis, reikšmė.

Lietuvos okupacija ir kova dėl 
laisvės: nepriklausomos Lietuvos 
diplomatai ir laisvinimo veiks
niai — Vlikas, Altas, Rezoliuci-
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jų komitetas ir kt., politinių lie
tuvių srovių prasmė svetur.

Lietuvių organizacijos: religi
nės, šalpos — Balfas ir susivie
nijimai, kultūrinės — chorai bei 
ansambliai, scenos mėgėjų būre
liai ir kt., profesinės, jaunimo, 
sporto.

Lietuvių parapijos: organizavi 
masis, paskirtis, reikšmė. Lietu
viškos vienuolijos.

Lietuvių spauda: laikraščiai ir 
žurnalai, knygos ir leidyklos, pre
mijos. Lietuviškos radijo progra
mos.

Jaunimo ruošimasis lietuviškai 
ateičiai: lietuviškos mokyklos, lie 
tuvių'jaunimo organizacijos, sto
vyklos, spauda, lituanistinės stu
dijos, rengimasis tautiniam savos 
bendruomenės gyvenimui ir dar
bui. 1

Dviejų kultūrų sintezė: lietu
viškas kelias ir lojalumas gyve
namajam kraštui, sąmoningas 
lietuvis ir garbingas savo gyve
namojo krašto pilietis.

Programos perteikimas

Dešimt programos taškų. Kiek
vienam taškui gali būti skiriamos 
pagal reikalą viena ar kelios mo
kyklinės valandos. Sistemingu 
programos išėjimu, be abejo, rū
pinsis pati mokykla: vedėjas ir 
mokytojai. Bet dėkingos taip pat 
progos atskiriems klausimams 
kviesti iškiliuosius vietos žmones 
— veikėjus, kultūrininkus, poli
tikus. Mokiniai iš arčiau su jais 
susipažins, jie daugiau priartės 
prie jaunimo. Lyginsis kartų skir 
tumai.

Be dėstymo, tautinio ugdymo 
programai eiti labai naudingi bū 
t į ir pačių mokinių referatėliai, 
namų rašinėliai ir kitos pagal są
lygas jiems prieinamos priemo
nės. Daugiau savo mokiniams 
duodami ir daugiau iš jų reika
laudami, plėsim tautinį jų aki
ratį. Tai nepalyginti pozityviau 
nei vien konstatuoti bei aima
nuoti: “To simpoziumo metu ne 
vienam iš klausytojų susidarė įs- 
pūds, kad tie jaunieji kalbėtojai 
nėra lietuvių inteligentų dukros 
ir sūnūs, o amerikiečių studenti
jos atstovai, pramokę lietuviš
kai”. Ar nesipildo mūsų patar
lės žodžiai: ką sėjam, tą ir pjau
nam?

Suprantama, reikėtų moki
niams ką nors ir į rankas įduo- 

(Nukelta į 6 psl.)

KAIP SAVE ATRASTI 
VISUOMENĖJE?

Keletas minčių po jaunimo kursų Dainavoje

Yra klausimų, prie kurių 
mes vis ir vis grįžtame. Gal 
tie klausimai labiau jautrūs 
jaunimui, bet nemažiau svar
būs ir vyresniesiems.

Vienas tokių klausimų yra — 
kaip atrasti save, bendruome
nėje, kaip save realizuoti gy
venime ?

Kodėl šie kalusimai taip 
svarbūs ?

Niekas nenori gyventi aklai, 
beprasmiškai. Niekas nenori 
būti kopija kitų. Jaunas žmo
gus labai teisingai baiminasi, 
kad jam nebūtų primestas sve
timas modelis, sakysim, kad 
ir tėvų geriausiais norais. Argi 
tėvų įsivaizduotas, piešiamas 
ar įtaigojamas savo vaikams 
gyvenimo kelias visada atitin
ka giliausius jauno žmogaus 
troškimus, palinkimus bei ta
lentus? Jaunas žmogus turi 
įvairių gabumų, bet klausimas, 
kaip save atrasti profesijoje, 
pasirodo, nėra tik gabumų rei
kalas. Juo labiau profesija nė
ra tik gero uždarbio, karjeros 
reikalas. Profesija yra savęs 
realizavimas, savęs kaip žmo
gaus. Ne kiekviena pelninga 
profesija padeda žmogui išsi
skleisti, savo gyvenimą įpras
minti.

Mūsų vyresnės kartos gal
vojime pastebimas vienas per- 
stiprus motyvas, būtent — už
tikrinti vaikams gyvenimo eg
zistenciją, kad jie jaustųsi me
džiagiškai savarankūs ir iškil
ti bent kiek aukščiau už kitus. 
.Realiai žiūrint į gyvenimą, tie 
motyvai nebūtų peiktini. Bet 
jie neturi persverti moralinių 
motyvų. Ką padės gera egzis
tencija, jei žmogus pasidarys 
tik jos vergas ar įrankis? Ar 
žmogus jausis gerai, jei, pa
siekęs materialinės laisvės, pa- 
raližuos savo dvasines galės, 
savo kūrybinius talentus, savo 
palinkimus pasišvęsti žmo
nėms?

Ar ne dėl to kai kurie jauni 
žmonės, baigę studijas, staiga 
pasijunta atsidūrę dvasinėj 
tuštumoj? Kai kurie iš jų tie
siog lūžta, pasimeta, nebežino
dami, kaip atrasti tikrą, tei
singą savo gyvenimo kelią. Ne 
vienas jų kaltina tėvus, kad 
šie, prispirdami, kalbėjo apie 
profesinę karjerą ir patogų, 
užtikrintą gyvenimą, o neįkvė
pė idealizmo, neparodė aukš
tesnės žmogiškosios gyvenimo 
prasmės.

Šis pavojus ateina ne tik iš 
vienpusiškos tėvų pažiūros. Jis 
iškyla ir jaunose šeimose. Yra 
natūralu, kad jauni žmonės 
skuba savarankiai ir įmano
mai gerai įsikurti ir tam pa
švenčia nemaža energijos bei 
pastangų. Bet ar yra natūra
lu, kad jie keletą metų atideda 
į šalį daug ką vertinga, išsi
jungia iš buvusių visuomeninių 
darbų, tiesiog pasitraukia iš 
viso gyvenimo, kad sukurtų 
savo gyvenimą? Siekdami at
rasti save asmeniškoje savo 
šeimoje, jie kartais praranda 
sau reikalingų impulsų iš ša
lies, sau vertingų pusiausvyros 

ar derinio momentų iš visuo
menės. Pasinešus į šeimos už
darumą ir padarius centru šei- 
mininę vilą bei rezidenciją, yra 
nemažas pavojus pasidaryti 
namų kaliniu, vergu ir tai, il
gai netrukus, pradedama jaus
ti. Greičiau šią padėtį pajunta 
vyras nei moteris. Greičiau 
moteris pasineša į šeimyninį 
uždarumą ir lenkia vyrą, kad 
jis keliautų tik vienu takeliu 
— tarp įstaigos ir namų, kad 
jis įstaigos kėdę pakeistų na
mų foteliu, arba įstaigos 
plunksną, grįžęs, pakeistų da
žų šepečiu, žolei piauti mašina 
ir panašiai. Vyrui nevalia eiti 
į susirinkimus, imtis viešųjų 
darbų, rašyti neapmokamus 
straipsnius, važinėti su pa
skaitom.

Kaip vaikas, kuris taikosi 
prie tėvų padiktuoto kelio, 
paskui ima rūgti ir sproginėti, 
taip atsitinka ir su vyrais jau
nose šeimose. Jaunai moteriai 
sunku suvokti, kas čia darosi, 
ko šis nerimas siekia ir į ką 
jis veda. Argi vyrui neužtenka 
gražios žmonos, poros vaikų 
ir svarbiausia — jaukių na
mų ? Rezultatas būna vienas iš 
dviejų: arba vyras nebepajė
gia realizuoti savęs pagal savo 
prigimtį, savo visuomeninius 
palinkimus ir griebiasi alkoho
lio, ar tiesiog akivaizdžiai pra
randa gyvenimiškąjį entuziaz
mą, arba jis prasiveržia pro 
namų “grotas” ir grįžta pama
žu į savo veiklos kelią. Mote
ris, kol ne vėlu, kad ir labai 
nepatenkinta, dar gali prisi
taikyti, išmokti “naujo kelio”. 
Jeigu vyras lengvai prisitaiko 
prie namų uždarumo, gal taip 
pat gerai, nes jis greičiausiai 
ir neturėjo platesnių užmojų 
ar nejuto ypatingos misijos. 
Priešingu atveju jo prisitaiky
mas reikštų jo sužlugimą kaip 
žmogaus, o tai neneštų palai
mos pačiai šeimai.

Niekas nerealizuoja savęs 
užsidaręs, save apribojęs, savo 
interesus susiaurinęs. Ir kal
bant apie mus, lietuvius, tu
rinčius tiek daug įvairių me
ninių ir visuomeninių talentų, 
sunku tikėti, kad mes staiga 
naujame krašte pasitenkintu
me tik techniškomis profesi
jomis, tik uždaru gyvenimu. 
Mes tik greičiau sulaužysime 
save, siekdami kai kuriuos šio 
krašto pavyzdžius, arba mes 
atiduosime saviškius šio kraš
to lūžtančioms, nusivylusių 
žmonių masėms.

Šios mintys kristalizuojasi, 
grįžus iš vyresniųjų mokslei
vių žiemos kursų Dainavoje. 
Jaunimas per keletą dienų tie
siog išaugo, pajutęs, kokie pla
tūs akiračiai, kokie šakoti už
daviniai jų laukia ir kaip jiems 
ruoštis. Kai jie susilietė su tru 
pūtį vyresnių savo draugų ide
alizmu, kai pajuto, kokio mas
to žmonių, kokios gilios ir aky- 
lios orientacijos vadų jie turi, 
kokie pavyzdžiai, gal rečiau 
matomi, vis dėl to egzistuoja 
mūsų lietuviškame gyvenime, 
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LITERATŪRINĖS ĮVAIRYBĖS
15,000 DOL. UŽ ROMANĄ
Harper & Row leidykla kas 

antri metai romano konkursuo
se skiria 15,000 dol. premiją. 
Premijuoto romano autorius iš 
karto gauna 3,000 dol., o 12 
tūkstančių dolerių gauna po to, 
kai pasirašo sutartį, kurie iš jo 
honoraro bus išmokami per še
šetą mėnesių nuo romano iš
spausdinimo dienos. Taip pat 
leidykla pažada visą plačią rek
lamą ir kritikos dėmesį. Kiti ne
premijuoti romanai taip pat ga
lės būti išspausdinti, susitarus 
autoriams su leidykla. Laimėto
jas bus paskelbtas 1968 m. ru
denį, gi romanas išspausdintas 
1969 m. žiemą. Harper romano 
konkurso premijai skirti komi
siją sudaro Yale prof. Richard 
Gilman, rašyt. Walker Percy, 
1962 m. laimėjęs National Bo- 
ok premiją už knygą “The Mo- 
viegoer” (Kinų lankytojas) ir 
rašyt. Richard Poirier, žurnalo 
"The Partisan Review” redak
torius. Rankraščiai galimi siųs
ti Harper Prize Novel Contest, 
Jlarper & Row, 49 East 33rd 
Street, New York, N. Y.10016.

ILIJNOIS RAŠYTOJAMS 
KETURIOS PREMIJOS

Illinois valstybės autoriams 
paskirta ketvertą premijų po 
1,500 dol.. kurias galima laimėti 
konkurso keliu. Knygos bus 
premijuotas už šiais metais iš
spausdintus Illinois valstybėj 
gyvenančių autorių knygas ar
ba rankraščius, kurie nors ir ne
išspausdinti, bet jau pradėti 
spausdinti arba bent priimti iš
leisti žinomų leidyklų. Bus pa

TAUTOS ISTORIJOS PABIROS
KOVA UŽ DEKLARUOTĄ 

NEPRIKLAUSOMYBĘ

I. Nepriklausomybės deklaracija
a. Vasario 16 aktas. — Vilniaus 

konferencijos (1917. IX. 17-23) iš
rinktoji Lietuvių Taryba, atsižvelgda
ma į Lietuvos reikalus, tuometinės 
tarptautinės būklės ir vokiečių karo ir 
politikos įstaigų verčiama, 1917. XII. 
11 padarė šį pareiškimą:

“I. Lietuvos Taryba, krašto ir už
sienių lietuvių pripažinta, kaip vie
nintelė įgaliota lietuvių tautos atsto
vybė, pasiremdama pripažintąja tautų 
apsisprendimo teise ir 1917 metų rug
sėjo m. 17-23 d. lietuvių konferenci
jos Vilniuje nutarimu, skelbia nepri
klausomos Lietuvos valstybės atstaty
mą su sostine Vilnium ir jos atpalai
davimą nuo visų valstybinių ryšių, ku 
rie kada nors yra buvę su kitomis 
valstybėmis.

II. Tai valstybei tvarkyti ir jos rei
kalams ginti taikos derybose Lietuvos 
Taryba prašo Vokiečių valstybę apsau 
gos ir pagalbos. Atsižvelgdama į gy
vus Lietuvos interesus, kurie reikalau
ja nieko netrukus sueiti į artimus ir 
patvarius santykius su Vokiečių vals
tybe, Lietuvos Taryba pasisako už nuo 
latinį (amžiną) tvirtą sąjungos ryšį su 
Vokietijos valstybe; ta sąjunga turė
tų būti įvykdyta ypač miiitarinės bei 
susisiekimo konvencijos ir muitų bei 
pinigų sistemos bendrumo pamatais”.

Taryba, tą pareiškimą padariusi, ti
kėjosi patekti į Lietuvos Brastos de
rybas (kurios buvo 1917.XII.20-1918.
III.3) ir atsipalaiduoti nuo Rusijos. 
Amerikos lietuviai buvo prieš tą pa
reiškimą. Po ilgų derybų su vokie
čiais, tuo pareiškimu nusivylė ir pati 
Taryba. 1918 m. pradžioje J. Variako- 
jis, L. Noreika ir K. Škirpa buvo Ru-1 
sijos lietuvių pasiųsti į Lietuvių Ta
rybą Vilniuje pranešti apie Rusijos 
lietuvių pabėgėlių būklę ir apie jųjų 
nusistatymą Lietuvos ateities reikalu. 
Po ilgų derybų su vokiečiais, Taryba 
nusivylusi derybų rezultatais paskelbė 
1918.11.16 aktą, atkartodama pirmąją 
dalį gruodžio mėn. 11 d. pareiškimo:

“Lietuvos Taryba savo posėdyje va
sario 16 d. 1918 m. vienu balsu nu
tarė kreiptis: Į Rusijos, Vokietijos ir 
kitų valstybių vyriausybes šiuo pareiš
kimų:

Lietuvos Taryba, kaipo vienintelė 
lietuvių tautos atstovybė, remdamos 
pripažintąja tautų apsisprendimo teise 
ir lietuvių Vilniaus konferencijos nu
tarimu rugsėjo mėn. 18-23 d. 1917 m., 
skelbia atstatanti nepriklausomą, de
mokratiniais pamatais sutvarkytą Lie
tuvos valstybę su sostine Vilniuje ir 
tą valstybę atskirianti nuo visų vals
tybinių ryšių, kurie yra buvę su ki- 
tomis.,Jautomis”. « . , ,

Vąjario' J 6 Žktąs. buvo, atspausdin-. 
tas 1918.11.19 “Lietuvos Aide”, 22 (70) I

skirtos premijos po 1,500 dol. 
už romaną arba novelių rinkinį, 
šiaip veikalą (Nonfiction) ir už 
žurnalistinius pasireiškimus. Ju
ry komisiją romanui sudado ži
nomas čikagiškis autorius Saul 
Bellow ir Arthur Meeker. Ki
tiems žanrams taip pat parink
ta po pora žinomų asmenų. 
Rankraščius pateikti reikia ligi 
1968 m. spalio 1 d. Illinois Ses-

Rašytojas Vytautas Volertas. lar- 
mėjęs 17-tąjį “Draugo” reraano 
konkursą. Premijuotojo veikalo 
“Sąmokslo” tema yra platus ir 
Įvairių pakopų šiandieninės Ameri
kos gyvenimas (nebūtinai didžia 
dalimi lietuviškas), skaitytoją su- 
kričąs buitinėmis situacijomis, 
moraliniais sprendimais ir filminiu 
veiksmo greičiu. Nuotr. V. Maželio

nr., bet vokiškoji cenzūra tą numerį 
konfiskavo ir griežtai uždraudė jį 
platinti. Akto nuorašas skubiai buvo 
pasiųstas slaptu keliu Reichstago na
riui Erzbergeriui į Berlyną, ir tų me
tų vasario mėnesio 18 dieną jis bu
vo perskaitytas Reichstage, taipgi 
pasirodė “Vosische Zeitung”, “Kreutz- 
zeitung” ir “Taegliche Rundschau”. 
Tad Lietuvos nepriklausomybės pa
skelbimą pirmiau sužinojo užsienis, 
negu pati lietuvių tauta. O Šveicari
jos lietuviai tą aktą užsienio atstovy
bėms išdalijo jau vasario 12 d.

Krašte niekas nepasikeitė ir po to 
paskelbimo, nors Wilhelmas II ir pri
pažino tą aktą su gruodžio 11 kon
vencijomis. Vėl iškilo sumanymai Lie
tuvą sujungti su Prūsija ar Saksoni
ja. To vengiant buvo pakviestas 
Wuertembergo kunigaikštis Urachas 
Lietuvos karaliumi. Dalis Tarybos 
prieš tai protestavo. Amerikos lietu
viai taipgi tam pasipriešino vieningai.

b. Amerikos Lietuvių Visuotinas 
Seimas. — Amerikos Lietuvių Tary
ba, suvažiavusi Washingtone, nutarė 
sušaukti Amerikos lietuvių visuotiną 
seimą. Nutarta kviesti į seimą tauti
ninkus ir socialistus, kad busimasis 
seimą? reprezentuotų visas sroves. 
Rinktajai komisijai dalyką ištyrus, Lie 
tuvių Tautinė Taryba nutarė seime 
dalyvauti. Socialistai dalyvauti atsisa
kė. Taigi, seimą kvies ir jame daly
vaus tik dviejų srovių (katalikų ir tau
tininkų) atstovai.

Amerikos Lietuvių Taryba ir Ame

Amerikos Lietuvių Visuotinis Seimas 1918 m. kovo mėn. 14 d. New Yorke.

Septynioliktojo “Draugo” romano konkur&’o jury komisijos posėdis sausio 14 d. Clevelande, kur iš de
vynių prisiųstųjų rankraščių geriausiu pripažintas Jeronimo Šelvio slapyvardžiu pasirašytas ‘ Sąmokslas . 
Atidarius voką, paaiškėjo, kad premijuotojo romano autorius yra rašytojas Vytautas Votertas. Laure
atui premija bus įteikta Jaunimo centre, Chicagoje, kovo 17 d. “Draugo” literatūros šventėje. Septynio
liktojo Draugo romano konkurso mecenatas, tam reikalui paaukojęs 1,000 dolerių, yra vorčesterietis Ged. 
Janula. Jury komisijos posėdžio dalyviai iš kairės į dešinę: P. Balčiūnas, V. Mariūnas, pirm. A. Augusti 
navičienė, “Draugo” atstovas kun. A. Spurgis, MIC, V. Rociūnas ir M. Venslauskas. Nuotr. V. Pliodžinsko

ąuicentennial Commision, 101 
Ontario st., Chicago, III. 60611.

SVARBIAUSIOS 1967 M.
KNYGOS

"Chicagos Tribūne” knygų 
priedas “Book World” paskelbė 
sąrašą knygų, kurios yra po
puliariausios ir daugiausia įta
kos padariusios Amerikoje. Iš 
biografinių ir atsiminimų kny
gų pirmąją vietą laimėjo “The 
autobiography of Bertrand Ru- 
ssell”, ir taip pat eilė knygų, lie
čiančių II-jį pasaulinį karą. Iš 
beletristinos pirmą vietą laimė

rikos Lietuvių Tautinės Tarybos įga
liotiniai padarė sutartį, kad seime nė 
viena pusė nekels tokių klausimų, ku
riems bus priešinga viena iš dalyvau
jančių srovių. Abiejų tarybų vardu 
parašytas atsišaukimas į Amerikos lie
tuvius, raginąs dalyvauti 1918JII.13- 
14 seime, kurio uždaviniu turės bū
ti:

a. “Tarti, kad mes reikalaujame Lie
tuvai neprigulmybės;

b. Išreikšti, kokios formos Lietuvo
je valdžios pageidaujame;

c. Apsvarstyti Lietuvos atstatymo 
reikalus;

d. Paieškoti būdų, kaip kiekvieną 
lietuvį patraukti apsidėti mokesniais 
tautos reikalams;

e. Aptarti visus kitus tautos reika
lus, kuriuose srovės sutiktų bendrai 
veikti”.

Išrinktos visokios komisijos ir pra
dėtas pasirengimas pramatytam sei
mui.

Skirtą dieną New Yorko mieste, Ma- 
dison Sųuare Garden teatre (27-tos 
gatvės ir Madison Avenue) prasidėjo 
Amerikos Lietuvių visuotinio seimo 
posėdis, kurio dalyviai visai dar ne
žinojo apie Lietuvoj paskelbtą aktą. 
Seime dalyvavo daugiau 1200 delega
tų, atstovaudami daugiau 1000 orga
nizacijų ir kolonijų. Ši didelė atsto
vų minia iškilmingai sugiedojo Lietu
vos ir Amerikos himnus. Per dviejų 
dienų posėdžiautojai priėmė daugelį 
rezoliucijų, kurių suminėsim keturias: 
Lietuvos nepriklausomybės reikalu, tai 
kos konferencijoj atstovavimo reikalu, 
valdžios formos ir vykdomojo komi
teto sudarymo reikalu.

Norint išgauti Lietuvai nepriklau
somybę, seimas nutarė “Kreiptis į A- 
merikos Suvienytų Valstybių prezi
dentą ir į visas talkininkaujančias 

jo “Babi Yar”, dokumentinis 
Kuznecovo romanas apie Kievo 
žydų naikinimą 1941 m. Taip 
pat pateko į gerųjų skaičių 
Thornton Wilder “The Eighth 
Day“, VVilliam Styron romanas 
iš negrų sukilimo “The Confe- 
ssions of Nat Turner”. Tarp 
apklaustųjų buvo ir Svetlana 
Alleliujeva, kuri parinko “Doc- 
tor Zhivago”, Dag Hammarsk- 
jold “Marking” ir Bulgakovo 
"The Master and Margarita”.

GERIAUSIOS IŠ 30,000
Amerikoje, kaip skelbia Chi

cago “Daily Nėws” priedas “Pa

bei neutralias valstybes ir reikalauti 
pripažinti:

I. Kad Lietuvos plėtojimuisi reika
linga sudaryti nepriklausomą demok
ratiškai sutvarkytą valstybę etnografi
nėmis ribomis su būtinai reikalingo
mis ekonominiam' gyvenimui korekty
vomis”.

Kai ši rezoliucija buvo vienbalsiai 
priimta, tada minia delegatų sustojo 
ir galingai du sykiu sugiedojo Lietu
vos himną. Giedojimo metu lietuvis 
kareivis V. Vaškevičius ir lietuvis jū
rininkas V. Zapkus plevėsavo didelė
mis Amerikos ir Lietuvos vėliavomis. 
Visų širdys prisipildė begaliniu džiaug 
smu. Ilgai buvo°šaukta “Valio ne- 
prigulminga, laisva Lietuva!”

Dėl Lietuvos atstovavimo taikos kon 
ferencijoje, seimas nutarė: “I. Prezi
dentas Woodrow Wilson ir pasaulio 
tautos yra prašomi, kad busimoj tarp
tautinėj taikos konferencijoj būtų su
teikta Lietuvos atstovams dalyvauti ir 
pilnomis atstovybės teisėmis”.

O dėl Lietuvos valdymo formos bu
vo padarytas šis nutarimas: "... palik
dami Lietuvos piliečiams apsispręsti 
valdžios formą, bet stovėdami už de
mokratijos principus, mes tariame:

I. Kad Lietuvos valstybėje būtų in- 
gyvendinami koplačiausieji tikros de
mokratijos principai su respublikoniš
ka valdžios forma;

II. Kas visi Lietuvos piliečiai be 
skirtumo tautos, tikėjimo, lyties ir 
luomo turėtų lygias politines teises;”

Ir dar vienas labai svarbus nuta
rimas:

“Amerikos Lietuvių Visuotinas Sei
mas nutaria, kad Lietuvai neprigul- 
mybę išgauti ir kituose išlaukinės Lie
tuvių politikos klausimuose, Amerikos 
Lietuvių Taryba ir Amerikos Lietu- 

norama”, 1967 m. išleista apie 
30,000 knygų. Be abejo, visiems 
įdomu, kurios tų knygų yra ver
tos laikyti nuosavoje lentynoje. 
Į tai atsakymą duoda “Panora
mos” red. Van Allen Bradley, 
parinkdamas 12 knygų, šešetą 
romanų ir šešetą kitų bendro tu
rinio knygų, pirmoj vietoje iš 
romanų parinktas “The Confes- 
sions of Nat Turner”, William 
Styron romanas iš negrų sukili
mo. Galimas daiktas, kad jis 
šiais metais gaus Pulitzer pre
miją. Kiti romanai yra Th. Wil- 
der “The Eighth Day”, J. O’Ha-

vių Tautinė Taryba turi išrinkti ben
drą Pildomąjį Komitetą, kuris pildy
tų abiejų Tarybų bendrus nutarimus. 
To Pildomojo Komiteto buveinę ir 
narių skaičių nutars pačios Tarybos”.

Nuo šio seimo ir prasideda bendra 
Amerikos lietuvių politinė veikla Lie
tuvos labui.

Malonu konstatuoti faktą, kad į vi
so pasaulio lietuvių pastangų sūkurį 
įsijungė ir Mažosios Lietuvos lietuviai. 
Jų sudarytoji Prūsų Lietuvos Tauti
nė Taryba 1918.XI.30 viešu aktu dek
laravo savo tvirtą valią, kad M. Lie
tuva būtų prijungta prie Didžiosios' 
Lietuvos. Ir savo reikalavimus įteikė 
alijantams.

Vincentas Liulevičius

(Bus daugiau)

0R. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ. NOSIES JR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

Z858 VVest 63 r d Street 
kasdien 10—12 vai. Ir 7—9 v. 

vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
dieni uždaryta Ligoniai priimami 
susitarus.

Ofiso telefonas: PR 8-3229 
Res. telef. WAlbrook 5.5076

Rez. tel 239-4683

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ EIGOS, 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA . 
6449 S. Pulaski Road (Crawford 
Vfedical Building) Tel. LU 5-6440 

Priima ligonius pagal Susitarimą, 
lei neatsiliepia, skambinti HU 8-1222

Ofisas 3148 West 63rd Street 
Tel.: PROspect 8-1717 

Rezid.: 3241 West 66th Place 
Tel.: REpublic 7-7888 

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS

aiandos. Kasdien nuo 1 Iki S. tre- 
ladtenlaia uždaryta Antradieniais ir 

penktadieniais vak. nuo 7 tkl 8 vai

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 West 68 rd Street 
Kampas 63-člos ir California 

Vai : kasdien nuo 6—8 vai. vak 
šeštad. 2—4 vai.

rrečlad. ir kitu laiku pagal susi tai 
Ofiso telef. 476-4042

Rezid. teL VVAlbrook 5-3048

DR. C. K. BOBELIS
inkstų ir šlapumo takų chirurgija

Tel. 695-0533 — Elgin
125 N. Llberty Street

Kolite 25, Elgin, Illinois 

(ei .Ifb«. Hl 4-5819. rez. 688-2233

PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 VVest 71»t Street
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-t 
%ntr., penktad 1-5. treč. Ir ftešt tik 
41L<4itATW* 

ra “The Instrument”, I. B. Sin- 
ger “The Manor”, R. Flynn 
“North to Yesterday”, Ph. Roth 
“When She was Good”. Iš bend
ro turinio raštų be kitųpenkių 
parinkta “The Death of A Pre- 
sident”, Manchesterio. Pirmoje 
vietoje gi Galbraith “The New 
Industrial Statė”. Kai kurios 
-šių knygų yra ir geriausiai per
kamų knygų sąrašuose, nors 
dažnai į tokius sąrašus patenka 
ir ne pirmo gerumo knygos.

Leonas Galinis

• Premija švedui katalikui. 
Žymiajam švedų rašytojui ka
talikui Oesten Sjoestrand Šve

Ofiso — HE 4-5758.
DR. M. BUDRYS

ALERGT.tA 
2751 VVest 51st štreet

Valandos: antradieniais, penktadie
niais 2-9 v., šeštadieniais 10-1 p.p. 
Ligoniai priimami pagal susitarimą.

Ofs. 735-4477, Re* PR 8-6960

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE — NERVU IR 

EMOCINES IJGO8
CRAVfFORD MEDICAL BLDG 

6449 So. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą

Kez GI 8-0873

OR. W. M. EISIN-EISINAS
Akušerija ir moterų Ugoa

6132 So. Kedzie Avė., VVA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą Jei nr 
atsiliepia skambinti MI 3-0001
•Tiso HE. 4-1414. Rez. RE 7 6S6r

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(pedalybė akušerija ir moterų ilgo* 
2454 VVest 71st Street 

(71 oe lr Campbell Avė. kampas) 
Vai kasdien 1—8 ir 6—8 vai. vak 

šeštad. 12—8 vai. popiet
Trečiadieniais uždaryta

Ofiso tel. PR 8-2220
— rea. PRospect 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

VAIKU LIGOS 
2056 VVest 63rd Street 

(•trmad, antrad ketvirt It penkt 
įuo 12 iki I v. Ir nuo 6 Iki R v v 

■ .štad nuo 1 iki 4 vaj

Ha PR 6-6022 Rez. PR 8-6960
uR. E. JATULIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika 

2815 VV. 71Bt Street 
vai kasdien nuo S iki 9 v. v ;

ii iki I f va) arba susi
Jflso 
Sešt. nuo 
arus

>f» PO 7 6000 Rez. GA 8-7278

DR. A. JENKINS 
fYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 VVest 63rd Street
Vai: kasdien nuo ' —4 d p. lr 6 
ki 8 vai. Trečiad. lr šeštad. uždaryta

Ofiso ir bato tel. OLympic 9-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1407 So 49th Court Cicero

Vai. kasdien 10-12 ir 4-7. Trečiad 
r šeštad. tik susitarus.

Tel. — REllance 5-1811
OR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
3925 VVest 59th Street

Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. ir 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p.. 8-8
vai. vak. šeštad. 12-1 vai., o trečiad. 
uždaryta.

Tel. ofiso ir buto OLy. ,pic 1-4156
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 VV. 15th Street, Cicero 

Kasdien 1—1 vai. ir 6—8 (». vak., 
išskyrus trečiadienius.

Šeštadieniais 12 iki 4 pople-

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KŪDIKIU IR VAIKŲ LIGŲ

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 

7156 South Western Avenue 
-Irmad antrad.. ketvirt. 
iuo 11 vai. tkl 1 vai

8 vai vakare 
vai ryto Iki 1 vai 
»»i ryto Iki > vai 

Ofiso tel. RE
Rez. tel. 239-291.

ir pa.-kt 
p. p. Ir nj
Trečiad. nuo 
p. p. šeštad

P. P-7-1*68

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA ir moterų ijgo-

2817 Weet 7Įsi Street 
telefoną. HEmlock ->-354B 

(Ofiso ir rezidencijos) 
Valandos pagal susitarime

>flMO tel. PR 8-7773; Rez. PR 6-476;

0R. A. MACIŪNAS
C H I R U R G A S 

285X (Vesi 68 r d Streei
b — M vai

I — < vai 
susi tarus

■landos. pirmad Ketv 
■ntrad Ir penkt 

Priimi nšja tik

Ofiso HE 4-1818 Rez. PR 6-9801
DR. J. MEŠKAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBE VIDAUS LIGOS 

2454 VVest 71st Street 
(71-os lr Campbell A v e. kampas) 

Vai. kasdien 9—11 ryto ir 4—8 v. v. 
šeštad. 9 v. r. — 2 v. p. p. 

dijos Akademija paskyrė vadi
namą “Bellmano premiją". Pre
mija — 30 tūkstančių kronų — 
buvo iškilmingai įteikta, daly
vaujant Švedijos karaliui Gus
tavui IV.

• Lietuvis chirurgas siunčia
mas į Ameriką. Sausio 5 d. iš 
Kauno į Jungtines Valstybes iš
vyko pasižymėjęs chirurgas kar 
diologas prof. dr. Jurgis Brėdi
kis. Jis siunčiamas JAV - Sovie
tų Sąjungos' kultūrinių mainų 
sutarties rėmuose. JAV išbus 
tris mėnesius, lankysis daugiau
sia vakarinėse ir pietinėse vals
tybėse. (E)

4B8OO1ATĖ OPTOMETR1ST6 
Uetuvlškai kalba 

dR. FRANK PLECKAS, OPT. 
8424 W 63rd, St. GR 6-7044 

tikrina akla Pritaiko akiniTI. ir “coš.
»«■ lenzuv'

Vai.: 9:30—12:30 lr 1:30—3:30 
Kitom valandom susitarus. 

Uždaryta antrad. Ir trečiad.

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJA? IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS
Tel. ofiso PR 6-7800: Namu 926-7691 

5159 South Damen Avenue
Valandos: 3— 9 vai. p. p 

Išskyrus trečiadieni

Tel. <23-2660

DR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS
9760 S. Kedzie Ava. 

pirmad., antrad., ketvirtad. fiVai. _______  lrl_.____ _ ________ __
penktad. 8 v. r. Iki 9 v. v. Treč. Ii 
šešt. 8 v r. iki 3 v. noplet.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS IJGOŠ 

2745 VVest 69th Street 
Prieš šv. Kryžiaus ligonine

VAJL.: pirmad., antrd., Į»etv., penki 
nuo 9 iki 11 v. ryto ir nuo 6-8 ▼. y 
šeštad. nuo 2-4. Trečiadieniais ir kiti 
laiku susitarus telefonu:

Telef. REpublic 7-2290

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ PCSLftS IR PROSTATt 

CHIRURGIJA 
Ofisas 2454 VVest 71st St 

Vai. antrad. nuo 2—5 popiet 
ketvirtad. nuo 6—8 vak

Ofiso telef. 776-2880
Rez telef PR 9-6730

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS
15542 S. Cicero,,,Oak Foreet, Ūl.

Kabineto tel. 687-9090 
Namu tel. 839-1071 

Vizitai pagal susitarime

DR. i. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Adresas: 4255 W. 63rd Street 

Ofiso tel. REllance 
Rez. tel. GRovehlU

Valandos: pirm.. ir ketv.
2 v. p. p. ir nuri 7 iki 8 
Ir penkt. nuo 13 .iki 2 ». 
vakarais pagal sualtarima.

6-4410 
6-0617 
nuo 12 ik 
v. v.: antr. 
v. p. p. ir

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika lr clilnirgija 
Ofisas 2750 W. 71st Street 

Telefonąs 925-8296
Valandos. 2-8 v. v„ penktad. 10-12
v. r., 2-8 vai. vak. šešt. 1-4 v. vak. 
Sekmad. Ir trečiad- — uždaryta 

Rez. teL WA 5-3099.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
BENDRA PRAKTIKA IR MOTERĮ

LIGOS
Ofisas ir rez. 2652 VV. 59th St

Tel. PRospect 8-1223
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. 1> 
penkt. nuo 2 Iki 4 vai. lr nuo « iki 2 
v. v. šeštad. 2—4 y. popiet ir kitu 
laiku — pagal susitarimą.

Of. tel. HE 4-1123. Namą GI 8-61M

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 VVest 71st Street
Priiminėja ligonius tik susitartai 
Vai.: 2—4 p. p. lr 8—t v. vzjl

Treč. lr šeštad. uždaryta

Telefonu — GRovehlU 6-1818.
DR. A. VALIS-LABOKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE akušerija m 

MOTERŲ LIGOS 
2524 VVest 69th Street 

''■landos 1 iki 4 lr 6 iki 8 i vak 
Šeštadieniais 1 iki 4 vai. 

Trečiadieni uždaryta
Tel. PRospect 6-9460

0R. ONA VAŠKEVIČIUS
(VA8KAS)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6648 S. Albany Avė 

vai pirm., antrad.. ketv • »
■ak . penkt. ir šeštad 2—4 popiet 

Kitu laiku patai susitarime
TH. ofiso PR 6-6446, re*. HE 4-1156 

OR. F. C; WINSKUNAS 
ŪDYTOJAS CHIRURGAS 

3107 We«t lįst Street
vai ; 2 tkl 4 v. p p lr 7 tkl 8 v. 

Treč Ir šeštad, nagai lusitarlm*

>ftso tel 767-9141! Namu 6M-48M

0R. PETRAS ZLIOBA
VDYTOJAŠ 1R CHIRURGĄ*■ • zt Ii ■ ...

6449 So Pųln-lu Road
Vai. pirmad., antrad., penktad. 1—-4 
lr g—8 v. v ketvirt. 5—8 v. vok 
Šeštadieniais 16—1 vaL



Jonas Mekas, PAVIENIAI ŽO
DŽIAI. Išljido Alg'manto Maciaus 
vardo knygų leidimo fondas 1937 
■m. Chicagoj. T ražas 500 egz. Ap
lanke nuotrauka Algio Grigaičio. 

■"‘‘Rinkinys kietai įrištas, 96 pG„ kai
na $4 00. gunamas ir “Drauge”

♦

Jonas Mekas lietuviškajai vi
suomenei, tur būt, yra atmintin 
labiau įsirėžęs kaip filmininkas, 
naujų kelių ieškotojas šioje me
no srityje, ne kartą dėl savo 

* užimtos linijos susikertąs su1 
atitinkamomis viešosiomis insti
tucijomis bei pareigūnais ir dėl 
to plačiai garsinamas didžiosios 
amerikiečių spaudos. O kas apie 
mus arba vieną kurį iš mūsų 
rašoma amerikiečių spaudoje, 
mes vis vertingiau įsimename, 
vis greit neužmirštame.

Ir šitokioje, sakyčiau, išplau
kimo į svetimus vandenis 
karštligėje poetas Jonas Me- 

' kas mūsuose tampa nustumtas 
vis į antrąjį planą Jono Meko 
filmininko. Sunku būtų šiuo me
tu dar pasakyti, kuo aplamai 
gyvenime ilgiau Jonas Mekas 
išliks: ar kaip poetas, ar kaip 
filmininkas? Tačiau bent iki 
šiol kas jo šiose abiejose srity
se yra sukurta, tai mūsų lietu
vių tautos kultūriniame duon- 
maišyje ir jaučiamą svorį ir sa
vą kvapą neabejotinai turi tik 
Jono Meko poezija.

•į
Pirmoje eilėje poetas

Įdomu čia yra prisiminti, kad 
save pirmoj eilėj poetu laiko ir 
pats Jonas Mekas ir kad filmi
ninko darbas jam yra tik tarp 
kitko. “Metmenyse” 1966 m. 
Nr. 11 jis apie tai šitaip prasi
tarė: “Aš pasilikau lietuvis po
etas. Visi kiti darbai (filmas 
etc.), nežiūrint, kaip jie bebūtų 
svarbūs, — Amerikos ar pasau
lio kontekste, — man buvo ir 
tebėra tiktai tarp kitko. Kad 
neišeitum iš proto... arba kad 
neužmigtum tarp miegančių. Vi
sas tas “tafp kitko” gyvenimas 
man duoda medžiagą ir impulsą 
mano poezijai”.

Frazė “kad neišeitum iš pro
to” čia man priminė asmenišką 
vieno vakaro pokalbį prieš tre
jetą metų Chicagoje su Jono 
Meko filminės karjeros bendri- 
ninku, jo broliu Adolfu Meku. 
Adolfas tą vakarą prie kavos 
puoduko man pasakojosi, girdi, 
kai mudviem abiem su Jonu vi
sas tas filminis erzelis ir tos ap- 
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Trečioji Jono Meko poezijos knyga

KAZYS BRADŪNAS

linkos žmonės apkarsta iki ne- 
pakeliamumo, tada vienu du sė
dam į mašiną, išvažiuojam kur 
nors New Yorko užmiestin, to
liau nuo kelių ir nuo žmonių 
akių, ir tuose laukuose, valan
da - dvi pėsti beklaidžiodami, 
visa gerkle išsidainuojam lietu
viškai iki užkimimo; tai būna 
lyg koks katarsis; po to vėl 
grįžtame miestan, lyg prisipum- 
pavę naujos jėgos, lyg naujai 
atgimę...

Tuos Meko užmiestinius išsi- 
dainavimus man kažkaip primi
nė ir ši naujoji Jono Meko kny
ga “Pavieniai žodžiai”, kur ei
lėraščių ritminis bangavimas ir 
jų žodžių vizualinis paklojimas 
puslapyje mano sąmonėje pri
kėlė ir ilgą vasaros vakarų dai
nos melodiją, beklajojančią šia u 
rėš Lietuvos lygumose, ir gū
džią raudą prie kaimietiškojo 
karsto, ir graudų litanijos gie

Jonas Mekas skaito savo poezijų iš naujojo rinkinio “Pavieniai žodžiai” 
Nuotr. P. Petručio

dojimą rudenio ūkanose, kaimui 
lydint velionį kaimyną paskuti
nėje jo kelionėje...

Kiekvienoje knygoje tas pats, 
bet ir kitoks

Čia tektų prisiminti Jono Me
ko, kaip poeto, labai būdingą 
žymę: jis. su kiekvienu savo 
rinkiniu kažkur pačiame žodžio 
ir temos branduolyje pasilikda
mas tuo pačiu — lyriškuoju Me
ku, išorinės išraiškos pramonė
se įstengia būti vis kitu, nesi- 
kartojamu ir nepakartojamu. 
Kiek jis “Semeniškių idilėse” 
.(1955) buvo tiesmūkinio kalbė
jimo realistiškuoju žodžiu meist 
ras, kiek “Gėlių kalbėjime” 
,(1961) buvo stikliniai ir inty
miai trapus, tiesiog skaitomas 
patyliukais, kad nuo garsesnio 
balso nesudužtų, tiek dabarti- 
niuos “Pavieniuose žodžiuose” 
Jonas Mekas tapo kone dainuo
tiniu, puslapiais plaukiančiu ko
ne senosios sutartinės sugesty
via monotonija.

Išorinis eilėraščiu vaizdas
Pats rinkinys suskirstomas į 

keturias dalis: Vaizdai, Miške, 
Vienos kelionės nuotrupos, Ant 
kranto ir Užsklanda. Išskyrus 
Užsklandą, kiekviena dalis dar
yra skaldoma į atskirus eilėraš
čius, užvardinamus tik eilės nu
meriais.

Akin krinta ir išorinis eilėraš
čio vaizdas: kiekvienoje eilutėje 
yra tik vienas (kartais net dar 
pusiau perskeltas) žodis, tad 
ir posmų grafinis vaizdas pri
mena kone japonų raštą, skai
tomą iš viršaus žemyn, šis. pa
sakytume, japoniškasis eilėraš
čių braižas vietomis sąmoningai 
ar nesąmoningai beveik siejasi 
,su tais puikiaisiais japoniškų 
gamtovaizdžių vienumos pieši
niais, besikartojančiais snieguo
tų kalnų peizažais, kaip ir šita
me pavyzdyje:

Vienas 
ir 
tarp 
kalnų, 
guli 
Mont- 
blanas.

Tu 
ir 
tarp 
kalnų 
vienas.

Per 
debesis 
lieja
si 
sniegas,

baltas, 
kaip 
pienas. (56 psl.)

Vienuoliškos meditacijos 
nuošalume

Šiaip “Pavieniams žodžiams” 
šį kartą yra labai būdingas Jo
no Meko filosofinis susimąsty
mas. Šioje plotmėje visa knyga 
nėra, kaip gali išviršiniai atro
dyti, tik palaidų nuotrupų su- 
bėrimas, bet sąmoningas viena 
iš kitos išplaukiančios minties 
tekėjimas. Visa knyga yra tarsi 
stoiško mąstymo poema, ku
rios lyrinis herojus yra pats au
torius, prisėdęs gamtoje ramiam 
v’dudienio meditavimui. Pirmoji 
dalis “Vaizdai” yra tarsi įva
das, lyg pirmasis kontaktas su 
žmogum (su savimi) ir su daik
tais. “Miške” pavadintoji dalis, 
tai lyg dantiškasis pasiklydimas 
pusamžėje dabarty, tai pokal
bis su savimi, žiūrint į daiktus 
ir į save, ieškant tiesos ir bo-

(Nukelta į 7 psl.)

Nuotrauka Vytauto Maželio

RŪSY VEIDAI PASISODINO RŪTĄ
Mirga Pakalniškyte

MANO BROLIUKAS

Kiek daug priklauso nuo 
to žalio kareivio, pastatyto 
prie kristalinės žvakidės, 
prieky popierinio miško.

AERODROME

Pro juodų langų žėrinti akis.
Blizgantis sparnas.
Už plačio koridoriaus,
Už madingii moterų ir už šypsnių,
Už rankų padavimų ir už prabangiškų suvenyrų
Per rėžiantį pranešėjos balsų
Tavo sudiev.

JAU LIETUS

Jau lietus
Buvo nuskynęs pageltusius lapus
Nuo medžių,
Kai darbininkai iškabino raudona ir baltų reklamų. 

PEPSI
Nusišypsok, susitikęs pažįstamų.

PEPSI
Nusišypsok ir prižadėk jai užeiti.

— Sunku gyventi. Tu nežinai.
Išplovus drabužius ir grindis,
Lieka man tuščia diena.

Nusišypsok ir gerk PEPSI
Prie raudonos ir baltos reklamos, kur lapai

troškina žemę.

— Užeik kokį vakarų,
Parodysiu senoviškus puodukus ir lėkštes.
Žinai, kartais laikrodis tiksena, lyg pasenęs.

Nusišypsok į rūkstančius kaminus
Ir nueik.

Po raudonos ir baltos reklamos
Niekas nenugrėbė lapų.
Ir naktį rankos dreba, geriant PEPSI.

ATSIMINIMAI VIRTUVĖJE

Senas yra vėjas už lango.
Nuvargęs rytas iš lėto rieda
Į sena tuštumų

Kur Tu buvai?
Mes sukrovėm belaikes valandas senon dėžėm.

Grūsdamies į tuščius suolus,
Mes šypsojomės šluotom surauktais ilgais veidais.

Dabar aš pražūnu tuščiose miniose
Tarp senų šluotų.
Laikrodis jau paseno.

Aš kepu
Vieną
Kiaušinį
Ir, atsirėmus į duris, jaučiu,
Kaip virtuvė ir Tavo tuščia kėdė atkakliai tyli.

RŪSY

Rūsy veidai pasisodino rūtą.
Parke dobilai dienos ir bičių laukia
Ir numirę lapai myli ilgus plaukus.

Jų blakstienos susiklijavo, ausys raukšlėtos.
Jie drebančiom rankom neleidžia gėlei sudžiūti.
Rūsy veidai pasisodino rūtą.

Ar gali šypsotis, kai pajunti, kad ne vienas 
Esi, kad kas nors Tave traukia — 
Kai numirę lapai myli ilgus plaukus?

Tuščiame sklype po audros
Pilkas batas baigia pūti.
Rūsy veidai pasisodino rūtą.

Ar gali pasakyti “Vis vien” ir glostyt 
Prakaituojančią žolę, viską supratus, 
Kai numirę lapai myli ilgus plaukus?

Didmiesčio neramioj naktyj
Šypsokis ir niekam nesakyk,
Kad rūsy veidai laisto rūtą, 
Kai numirę lapai myli ilgus plaukus.

VIENIŠI KLAIDŽIOJIMAI

Ar svarbu, kad, neradęs Kolono,
Jis purvu apaugusiom kojom krypuodamas kartoja: 
“Sėsk, sėsk”?

Juk dievaičių veidai apkamšyti autobuso 
reklamomis 

Jo vis tiek nepakvies: 
"Sėsk, sėsk”.

Bent Terezijas, viską supratęs,
Nesmeigs plieno akių ir nepalies jo liepdamas: 
“Sėsk, sėsk”.

Ir, pamačius parko šviesoj jo išblyškusį veidą, 
Antigonė liūdnai nesušnabždės:
"Sėsk, sėsk”.

TESTAMENTAS
Ale Rūta

Prie jūros riogsojo didžiulis apartmentas, 
buvęs kitados prabangiu pastatu. Su kolo
nomis, graikiškomis figūromis nišose, paauk 
suotais, dabar apsilupinėjusiais, durų ap
kaustais. Gal jis priklausė kokiam turtuo
liui? Gal tai privati vila, kurioje vasarojo 
išlepinta šeima? Gal čia sugužėdavo*gyve
nimo gudrybių pilni žmonės, jūros bangų 
ošime iešką ramybės, surizgusių nervų pa
taisymo?

Toliau, linkui kalnų, kriokė didžiulis mies
tas. Šis pajūrio kampelis atrodė miniatiūri
nis prieš urbanistinį milžiną: mažojo piršto 
galas prieš visą didžiulį delną.

ri Apartmente buvo daugybė nuomojamų 
butų, bet apsileidęs pastato vedėjas, toli iš
važiavusio karšinčiaus savininko giminaitis, 
vos keletą jų sugebėdavo išnuomoti. Butų 
buvo labai didelių ir visiškai ankštų; ta
rytum, buvusios turtuolio vilos atidalintų 
salonų su svajingai įrengtais miegamaisiais 
ir... išlupinėtų vonios kambarių, drabužių 
spintų ar vyno ruselių.

Viename tokių “vyno ruselių” gyveno 
Tadas Lazdinis, iš kažkur atklydęs vieniša
sis. Pro neuždengtą pusrūsio langą pavaka

riais kaimynai matydavo jį, palinkusį ant 
rašomosios mašinėlės ar ant skaitomos kny
gos. Tai buvo laisvas rašytojas, pensinin
kas. Jis buvo mažas priedelis, originali dul
kė šio keisto apartmento dugne.

Viršum šio kukliausio butelio vėliausiai 
apsigyveno mažiau kaip pusamžis dabita, 
sveikos ižvaizdos, aštrių akių ir pilnų lū
pų, erdvų savo butą apsistatęs patogiau

siais baldais, važinėjąs “kedilaku”. Tai Le
onas Varis, kartais prie pavardės prisiker- 
giąs daktaro titulą. Visi aplink žinojo, kad 
jis dažnai ir gausiai užsakinėja stiprių gė
rimų ir gerų valgių, kad ten lankosi da
mos, kad jo bute būna muzikos ir triukš
mo. Tai plataus masto biznierius, kuriam 
upeliais iš visų pusių suteką pinigai, o iš- 
silieją malonumų jūra. Žinios ir žinelės pra
siskverbia pro apartmento sienas. Iš neži
nomo šaltinio buvo atplaukęs gandas ir pa- 
putojęs kaimynuose, kad be prekybinių ope
racijų šis gražus vyras turįs savo vardu ir 
nemažą turtą, paliktą jam turtingo gimi
nės. Žmonės net spėliojo, kad Mr. ar Dr. 
Varis ir visą šį pastatą nupirksiąs, grąžin
siąs jam pirmykštį grožį, garsą ir garbę.

Abu tie užsieniečiai vienas kito nepaži
nojo, nors rašytojas sukandęs dantis kentė
jo naujo gyventojo garsumą, jo viešnių juo
ką, balių trinksėjimus; vis taikstėsi su juo 
susipažinti, kad pareikalautų ar paprašytų 
savo apartmentinių teisių, savo buvusios ra
mybės seno pastato labirintuose. Apartmen- 
tų vedėjas, jauno dabitos gerai pavaišintas 
ir per petį paplotas, nė girdėte negirdėjo se
no, sukumpusio, mažą nuomą mokančio ra
šytojo skundų.

Jie susipažino netikėtai, rašytojui auto
buso belaukiant. Smulkiąi lynojo, pajūris 
buvo pilkas, užsiraukęs, gatvė — lyg slidi 
silkė. Leonas Varis, staptelėjęs savo “kedi- 
laką” prie gatvių sankryžos, pastebėjo susi
traukusį žmogeliūkštį, šviesa skersai gat
vės buvo tik užkritusi raudona, o Vario šir

dy, sugižusios dienos fone, buvo atsiradęs 
gailesčio krislas; prisiminė kažkur ir kaž
kada, stovyklose, tokia purvina popietė, gur
giantis pilvas ir vėjo perpučiamas ant nu
garos vatinukas. Leonas, stipriai uždėjęs 
koją ant stabdžio, persilenkė, pradarė “ke- 
dilako” langą:

— Ar nori, kad pavėžėčiau? — Jam šio 
žmogelio veidas buvo kažkur matytas ir sim
patingas.

— Ačiū, kaimyne. — Žmogelis atsakė 
lietuviškai ir jau čiupo mašinos rankeną.

— Tautietis! Ką tu pasakysi! — ste
bėjosi Varis.

— Aš tamstą iš matymo pažįstu, o šian
dien ir pavardę sužinojau. Vis norėjau kada 
prisistatyti. Gerai, kad atsirado proga. Esu 
Lazdinis, rašytojas. Gyvenu tamstos buto 
apačioje.

“Dar sekančią dieną nuomotas laivas išplaukė į jūrą...’’ Nuotr. V. Maželio

Negreit Varis ištarė sekančius žodžius, 
tradicinius prie formalaus prisistatymo:

— Malonu, malonu...
Žinomas lietuvių rašytojas, bet... — mąs

tė sau Varis. — Kad jį kur!

Nuomodamas šį retą, įdomų butą, susi- 
gabendamas į atremontuotus kambarius 
prabangią mantą, nei nepagalvojo, kad apa- 
•čioje lindi tokia žiurkė... Privatumo, jauku
mo jau nebebus! Senis plepės tarp lietuvių 
apie rytą išleidžiamą viešnią, visi žinos jo 
triukšmingas “biznio operacijas”...

— Klausykit, pone Lazdini! Geniali min
tis! Rytoj kaip tik nuomoju laivą. Važiuo
jam į jūrą! Palaikykit man kompaniją, la
bai prašau. — Spontaniškai išdrožė naują, 
jam pačiam netikėtą mintį Leonas Varis.

— Kad lyja.
— Nustos!

— Ar žvejoti? Malonus sportas. — Laz- 
dinio veidas giedrėjo.

— Taip ir maniau, kad jūs tą sportą 
mėgstat! Kviečiu, tikrai!

Vario galvoje apsisuko jau keli minčių 
ratai. Plaukiojant išsikalbės, įrodys, kad 
jam pačiam būtinai reikalingas ir apatinis 
butelis, pažadės jam kitą surasti, savo lė
šomis pergabens... Viskas draugišku keliu, 
savybėj, vienas kitą suprantant ir koope
ruojant... Apsimoka pakviesti, nes tada žmo
gus lankstesnis, neįtars užpakalinių tavo 
minčių...

— Tikrai malonus sportas — žvejonė. 
Tamstos kvietimas mane labai vilioja.—Ra
šytojo veidai kaito, šilo širdis. Pramogų šia
me krašte daug jis neturėjo, o čia — bus 
svečių, nieko nekaštuos, jokių rūpesčių...

Pasitaikė, kad jie abu važiavo į tą patį 
lietuvių parengimą. Varis pažadėjo rašytoją 
ir atgal parvežti. Besikalbant lyg nematomi 
siūlai rišo ir narpliojo tuodu žmones. Jų 
mintys, nors skirtingos, lenkė juos į vienas 
kitą. Rašytojui ėmė Varis patikti. Be to, 
slapčia tikėjosi, kad savo kaimyną gerumu 
paveiks, ruselio ramybę atgaus. Bičiulystėje 
nereikia nei žodžių. Argi jis beišdrįs vidur
naktį garsiausiai užsukti radiją? O gal ir 
moralinės įtakos dar jaunam, palaidam biz
nieriui padarys? Jei mėgsta žvejonės ramu
mą, ir jei kviečia draugėn seną vienišąjį, 
— turi būti esmėje neblogas žmogus.

Ne kitą, dar sekančią dieną nuomotas 
laivas išplaukė į jūrą. Du seno apartmento 
gyventojai, prisikrovę skanių valgių ir žve
jybos įrankių, susėdo linksmi už vairininko, 
juokaudami, mojuodami pakrantėj sklandan 
čioms žuvėdroms.

Ryto vėjelis buvo nuvaikęs debesis, die
na žadėjo būti graži. Bet popiet susimaišė 
vėjai, o vėliau užsiuto audra. Radijas pra- 

(Nukelta į 4 psl.)



TESTAMENTAS
(Atkelta iš 3 psl.)

nešinėjo laivams įspėjimus, pakelės pilnos 
prigriuvo medžių ir akmenų, daug susidūru
sių automobilių. Šiltuose kambariuose sėdė
jo žmonės ir gaudė per radiją bei televizi
ją žinias. Kiek nulaužta stulpų, kiek stogų 
nuplėšta, sugriauta namų, kiek užmuštų ir 
sužeistų nelaimėse. Žinios buvo gąsdinan
čios, bet įdomios, nes klausančių daugumos 
tiesiogiai nelietė. Kažkur žuvo žmogus, kaž
kur šeima liko be pastogės... O klausytojui 
buvo šilta ir saugu...

Kitą rytą į didžiulį apartmentą prisista
tė pareigūnai: Vario nuomotas laivas nusta
tytu laiku negrįžo. Laivas dingo. Leo Va
ris už jį atsakingas. Naujų žinių banga kai
mynams. Rūpestis apartmento vedėjui. In
formacijos. Pranešimas policijai.

Nykų didįjį apartmentą apgulė policija, 
žinių gaudytojai, draugai, pažįstami, įvairios 
agentūros, sensacijų mėgėjai. Pajūrio suse
nęs, apgriuvęs pastatas tarytum sumirgėjo 
garso ir dėmesio varsomis ,kaip kitados, tur
tingiems savininkams ir jų svečiams suva
žiuojant.

Vakarop jau radijas ir televizija žiniose 
ištarė nelaimių paliestus vardus.

Tarp kitų — aplaužytos, iškreiptos — 
nuskambėjo dviejų užsieniečių pavardės.

Du laivai jūroje dingę: profesinis žvejų 
ir malonumų ieškotojų, nors su profesiona
lu vairininku. Žiauri jūra kartais įsitrau
kia prityrusius ir neprityrusius.

Apartmento vedėjas tingiai sukinėjosi 
nuo vieno prie kito, bailiai atsakinėdamas 
į jų nekantrius klausimus. Jį kankino tik 
viena mintis: ar šis įvykis išgarsins apart
mentą ir palengvins išnuomoti butus; o gal, 
priešingai, nelaimė atgrės nuo šių durų. Ir 
jam rūpėjo, kad prie nemažai tuščių butų 
prisidėjo ir šie du. Skelbti, rodyti žmonėms, 
budėti prie telefono nėra malonūs dalykai.

Dabar nuolat skambėjo telefonas, atva
žiuodavo žmonės, teiravosi. Ne dėl tuščių bu
tų; nors jau pastato vedėjas paruošęs laikė 
dvi lentas: išnuomojami gražus vienašmenis 
ir patogus, puikus dviejų miegamųjų, su val
gomuoju, su ugniaviete... Ne, telefonu ir ap
silankydami įvairūs žmonės teiravosi apie žu
vusius.

— Ar jūsų gyventojas, Mr. Lazdinis, tik
rai negrįžo? Ar jūs tikri? O, Dieve! — Ne
drąsūs balsai, su akcentu, su giliais atsidūsi
mais...

KERTINE
(Atkelta iš 1 psl.)

jie — tie jauni mūsų mokslei
viai čia pat akivaizdžiai atsi
laisvino iš vidinio nerimo, ne
tikrumo savimi ir nepasitikėji
mo vyresniaisiais. Jie pajuto 
naujos prošvaistės save reali
zuoti žmogiškąją prasmę ir jie 
pasirodė, kaip retai kada ir 
retai kur, nepaprastai imlūs 
gerai, kondensuotai, nors ir ne 
lengvai, medžiagai. Mūsų jau
nimas nenori būti pigiai “už- 
bovijamas”, arba paviršutiniš
kai, tik formaliai uždaromas 
organizaciniuose rėmuose. .Ir 
jei ateitų, jei grįžtų pas šį jau
nimą daugiau jaunųjų bran
džių akademikų, jei jie nepa
būgtų save dalinti tarp savo 
jaunų šeimų ir jaunų draugų 
iš gimnazijos ar universitetų 
suolų, mes galėtume laukti ir 
naujai išaugančių stiprių, pa-

PARAŠTE
jėgių asmenybių visose mūsų 
lietuviškojo gyvenimo srityse. 
Kitas įdomus pastebėjimas, 
kad ir tie patys jaunieji aka
demikai, susilietę stipresnio ir 
brandesnio uždavinio plotmėj 
su jaunesniuoju jaunimu, pa
sijunta atradę naują visuome
ninės mokyklos “krikštą”, 
naują savęs realizavimo kelią.

St. Yla

10% — 20% — 30% piglaii mokėsit 
už apdrauda nuo ugnies tr automo
bilio pas
F R A N K ZAPOLIS

3208 H West 95th Street 
ChleiiRO, Illinois 

Tel. GA 4-8054 ir GR 0-4339

MOVING
J. NAUJOKAITIS

Ilgų metų patyrimas 
Apdraustas perkraustymaa 

WA 5-9209 Chicago, Illinois
s******!*************** ****>

Automobilio nelaimės atveju skambinkite 
(In case of accident, call)

COUNTRY AUTO REBUILDERS
GR 6 - 7777 24 hour towing service

Karoserijos taisymas, stabdžiai, motorai, tepimas ir 
smulkūs pataisymai

FRONT WHEEL ALIGNMENT — H’HEF.L BALANCING 
BODY AND F E N D E R W O R K 

PAINTING, MECHANICAL REPAIR

2423 W. 59th St., Chicago, III., 60629
Savininkas — MIKAS CESAS

FRANK’S TV and RADIO, INC.
3240 SO. HALSTED STREET Telef. — CA 5-7252

DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS, RADIO, 
STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS. TAIPGI ORO 
VĖSINTUVAI IR SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

— Helo! Čia tokia ir tokia kompanija. Mr. 
Leo Varis. Kas už jį atsakingas ? Jis liko pas 
mus giliame kredite... Taip. Prašau pranešti, 
kada atvyks jo turto aprašyti... Gal žinote 
jo “attomey” pavardę?

— Hai! Ar yra... Gal rastas testamentas 
Mr. Leo Varis kabinete? Ne? — Tai aš, ži
note, jo sužadėtinė... Mes jau ruošėmės su
situokti. Jeigu nebus jo artimų giminių, tai... 
I see. Taip. Aš pranešiu pareigūnams. Aš tik
rai turiu teisių į jo palikimą... Ačiū, labai a- 
čiū.

— Helo! Ar galėčiau įeiti į Mr. Varis bu
tą? Ten liko mano kailinis apsiaustas ir ran
kinukas. Kai buvo pas jį “party”...

— Alio! Aš tik norėčiau sužinoti apie Mr. 
Lazdinį. Ar jūs labai tikri, kad... Ar tai ofi
cialios žinios? Kokia nelaimė! Jis mūsų, žino
te, garsus rašytojas, geras žmogus...Taip mes 
pranešime jo vaikams, giminėms...

— Heilo! Apei Mr. Lazdinį ir Mr. Varį. 
Gal jiems reikalingas paskutinis patarnavi
mas? čia kunigas, ne laidotuvių direktorius. 
Kūnai nesurasti ? Taip. Gerai. Aš paskambin
siu vėliau.

— Good day! čia labdaros organizacijų 
atstovė ir Community pagerinimo tarybos 
narė... Apie Dr. Leo Varis. Girdžiu iš kaimy- 
nijos, kad jis buvo labai pasiturintis žmogus. 
Kažin... Gal Community reikalams kiek... O, 
I see. Gerai, taip, aš būsiu, kai atvyks pa
reigūnai. Prašau pranešti laiką. Taip. Mano 
telefonas...

— Ar čia gyveno Mr. Lazdinis? Taip, 
mes girdėjom. Ar tai tikros žinios? Mes jo 
draugai. Gal kuo pagelbėti? Išpildyti jo pas
kutinę valią?..

Pastato vedėjas lakstė prie telefono, at
sakinėjo, paėmė pareigūnų korteles, žadėjo 
išpildyti prašymus, o atsisveikinęs, nuėjęs 
nuo telefono, visa užmiršdavo...

Slinko dienos ir naktys. Pajūris vėl ap
sipylė saule. Putojančios vandenų bangos 
blizgėjo žalsvu variu, tolyn į jūrą bėgo auk
sinis takas, susiliejąs su dangaus žydryne. 
Gatvėje virė įprastas gyvenimas. Negausūs 
pakraščių medžiai po lietaus buvo sužvilgę 
tamsiu žalumu.

Aplink senąjį pastatą nebestoviniavo 
būreliai žmonių, apstojo skambėjęs telefo
nas. Valdžios pareigūnai, surašę visą turtą, 
užantspaudavo Leono Vario buto duris, o Laz 
dinio ruselio raktą pastato vedėjas turėjo 
perduoti iš toli atvykusiam rašytojo sūnui. 
Vario artimų giminių neatsiliepė, tik ant už
rakintų durų gulė bent kelios sužadėtinės, ta
riami ar tikri skolininkai, artimi ir tolimi 
pusbroliai...

i
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Nuotr. Alg. Kezio, SJ“Radijas pranešinėjo laivams įspėjimus...”

Tuo tarpu tebebuvo ieškomi dingusieji 
ar jų laivų liekanos. Atvykusiam Lazdinio 
sūnui pažadėta suteikti žinių apie to ieškoji
mo išdavas; atitinkamų pareigūnų raštinės 
buvo užsivertusios darbais ir darbeliais, pra- 
ūžusios audros nuostolius betvarkant.

Viename ruselio stalčių buvo didelis vo
kas su užrašu: “Rašytojo Tado Lazdinio tes
tamentas. Šeimos ir lietuvių visuomenės dė
mesiui”. Šį voką nutarta atidaryti ketvirtą 
dieną po laivo dingimo jūroje.

Rašytojo sūnus pakvietė teisininką, dva
siškį, bendruomenės pirmininką, rąšytojus, 
kelis kultūrininkus. Dvi rašytojo dukterys 
iš toli negalėjo atvykti.

Ir tą trečią dieną prie apartmento prislin
ko susigūžęs žmogus, atrodė, vengiąs būti 
atpažintu. Pastovėjęs prie Leono Vario už
antspauduotų durų, jis apėjo aplink, įlindo į 
butą, gal tik jam težinant, kaip atplėšti lango 
tinklelį. Pasieny jam besikrapštant, liko 
drėgnumo dėmė. Už pusvalandžio jis išėjo 
pro užpakalines duris persirengęs, apsitvar
kęs ir nuslinko laiptais į apartmento rūsį.

Prie stalelio sėdėjo teisininkas ir jaunasis 
Lazdinis, kuris, tesant vienam langeliui, įži

Norėdami geriau aptarnauti mūsų gausius klientus, perėmėme 
dar vienį restoraną Oak Lawn mieste. Galite būti užtikrinti, kad 
turėsite skanius valgius, skubu patarnavimą, kaip ir mūsų pir
mame restorane. Kviečiamd‘1r lauksime jūsų atsilankant.

Kilty's Restaurant
4545 West 95th Street, Oak Lawn, Illinois

(2 blokai į rytus nuo Cicero Avenue)

Telef. — GArden 4-5800

Jauki atmosfera — skanūs valgiai — skubus patarnavimas
VESTUVĖMS IR BANKETAMS YRA PRIVATŪS KAMBARIAI 

NUO 10 IKI 800 ASMENŲ.

Atdara kasdien nuo 8:30 vai. ryto. Sekmad. ir šventad. nuo 1:00 vai. popiet.

Artesian Restaurant
2432 Wesf 63rd Street (63rd & Artesian)
• Skanūs valgiai

• Geras patarnavimas

• Puiki atmosfera

PIETŪS
$1.65 IR $2.25

GREITAS PATARNAVIMAS 
TALPA — 350 SĖDIMŲ VIETŲ.

Rezervacijoms skambinkite — 436 - 4622
Atdara sekmad ir ketvirtad. 6 v. ryto iki 1 vai. ryto. Penktad 

ir šeštadieniais iki 5 vai ryto.

JOKIO LAUKIMO

R A

SURED
per annum 

on investment bonus
per annum 

on regular savings

Savings Insured to $15,000.00

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
4071 Archer Avenue, Chicago, Illinois 60632
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IAVIN9I

Kas tik turi gėrę skonį,

viskę perka pas Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

MARŲUETTE PK., 6211 S. Western , PR 8-5875
Vedėjas — J. LIEPONIS

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30 vai Kitom 
dienom nuo 9 vai. iki 6 vai. vakaro.

Sekmadieniais atdara nuo 12 iki 5 vai. popiet

bino už dėdės atlošo pasistiepusią lempą. To
liau sėdėjo ramybės kupinu veidu kunigas ir 
bendruomenės pirmininkas, dažnai aplinguo- 
jąs galva, neatsistebįs žiauriu rašytojo liki
mu. Ant aptriušusios lovos-sofos atsisėdo ra
šytojai, o ant medinių suolelių, nugaromis į 
duris — kultūrininkai: pora juodai apsiren
gusių moterų ir keli sidabruojančiomis galvo
mis vyrai.

— Gerbiami rašytojo sūnau, kunige, po
nios ir ponai, pradedu skaityti testamentą...

Švelniu balsu ištarė teisininkas. Tiems 
žodžiams tebeplaukiant, pravertose duryse 
pasirodė žmogus, įslinko ir susmuko ant tuš
čios kėdės kambario gale. Kelias sekundes 
kambary dūzgė tyla; tik įslinkusiam rodėsi, 
kad jo širdis trinksi visame rūsy...

— Rašau testamentą, nors ne per senas... 
Dainingai skaitė teisininkas, grakščiai 

laikydamas popierio lapus. Vėliau įėjęs atsi
sagstė apikaklę. Jam buvo šilta ir lyg stigo 
oro; akyse šokinėjo ant durų perskaityti žo
džiai !

“Mr. Leo Varis miręs. Žuvo su laivu jū
roje. Artimų giminių nėra. Jo visas turtas 
valdžios žinioje.”

J

Teisininkas atsikosėjo, kad balsas būtų 
aiškesnis.

— Rašau testamentą iš anksto, kai neti
kėtai buvo pašaukta Anapus mano gyveni
mo draugė, ir kadangi nė vienas nežinome 
šio paskutinio pašaukimo minutės.

Moterys nuleido galvas, kunigas giliai at
sikvėpė. Gale sėdįs įsmeigė akis į teisininką, 
lyg gerte sugerdamas jo žodžius. Jis atsegė 
dar vieną apikaklės sagą. Pilnos nuovargio 
ir baimės akys užsimerkė; jam dingojosi, kad 
čia mažia oro, kad užplūsta vanduo, užima 
burną, smaugia... “Ne, daktaro nereikia, aš 
okey...” — Atplaukus jis pasakė. — “Pats 
pareisiu, taip, vežkite jį...” Bet ir dabar, rū
sio tyloj, šniokštė bangos, sukosi verpetai, 
dangus iškilo ir nyko... Kažkas kaukė, braš
kėjo, tai vėl — apgaulingai ramiu ošimu 
traukė gilyn...

Anas tylus, be pasipriešinimo, be riksmo... 
Tai išgelbėtojai šaukia, moja, jis pačiumpa 
sviedžiamą virvę...

Teisininkas skaitė:
— Turiu tris vaikus, kurie jau plačiai 

žvalgosi po pasaulį. Turiu dvasios kūdikius - 
knygas. Bute rasis paveikslų, skaitinių spin
ta ir mažavertė drabužių bei rakandų nuosa
vybė. Tai mano turtas. Iš pensijos, po grin
dų valymo šio krašto įstaigose, gal rasis ke
li doleriai. Už knygas ir straipsnius honora
ras — dvasinis, premijų nelaimėjau: buvau 
tuščiūose aruoduose užmiršta pelė...

Visų galvos buvo palenktos susimąsty
me. Gale kambario pasistūipė kėdė; ano žmo
gaus galvoje vertėsi vaizdai :

“Mr. Leo Varis miręs. Jo turtas valdžios 
žinioje...” — Baltuoja lapas ant durų, mar
gas anglų kalbos žodžiais, su valdžios ant
spaudu...

Ant braškančio stalelio užsirėmė jauna
sis Lazdinis. Jo veidu perbėgo sumišimo še
šėliai. Ir didžiosiose šventėse jis nebenusiųs- 
davo čekiuko tėvui. Užtekdavo pasveikini
mo, su žmonos ir vaikų nuotrauka... Tėvas 
juk nesiskundė...

Teisininkas atsikvėpė, skaitė:
— Savo knygų lentyną ir mantą pavedu 

sūnui, kuris turės užklostyti išlaidas, kūno 
palaikus grąžinant į žemę. Šio krašto bran
gios laidotuvės vargiai išsiteks Lietuvių Su
sivienijimo pašalpoj.

Turtingi tėvai perveda sūnums kilnojamą 
ir nekilnojamą turtą. Aš, sūnau, tau skiriu 
kilnojamą savo skurdą ir dvasinių lobių tęs
tinumą. Antrąjį pabrėžiu: būk lietuviu tau
tybių jūroje, būk širdimi turtingu tuščių ir 
palaidų turtuolių aplinkoje, būk tremtiniu, 

(Nukelta į 5 psl.)

Išeinamas pilnas į kolegijas paruošiamųjų gimnazijų kursas.
Oficialiai dėstoma lietuvių kalba (po 4 vai. savaitėje, 4 gru

pėms).
Veikia jaunimo organizacijos, puoselėjami sportai, duodama 

lietuviška gyvenimo orientacija. Pati gimnazija padeda mokiniams 
įstoti j kolegijas. , „ .

Dėsto 20 mokytojų bei instruktorių.
Atlyginimas visiems prieinamas.
Atsižvelgiama j kiekvienos šeimos padėtį. 
Registruokite mokinius 1968-1969 m. 
Priimami mokiniai, baigę 8 skyrius.

JAU DVYLIKA METŲ VEIKIA LIETUVIŲ 
BERNIUKŲ MOKYKLA —

ŠV. ANTANO GIMNAZIJA
K e n n e b u n k p o r t e, Maine,

SU VISOM AMERIKOS GIMNAZIJŲ TEISEM.

Informacijų ir kitais reikalais rašykit:
Rev. Rector 
St. Anthony High School 
Kennebunkport, Maine 04046
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TESTAMENTAS
(Atkelta iš 4 psl.)

kad ir gerai čia įsikūręs, su nuolatiniu žvilgs
niu į savo tautos reikalus.

Viena moterų braukė ašaras, kunigas žiū
rėjo aukštyn, Lazdinis — į lango tamsą, kiti 
lingavo galvas...

Gale sėdįs buvo atsilošęs, sustingusiu 
veidu.

— Dukterims palieku, — ramiai plaukė 
skaitančio balsas, — meno paveikslus ir ke
lias gražmenas, motinos ir tėvo suvenyrus. 
Teatleidžia mums dukros už jų bekraitę jau
nystę. Ir tegu joms palikimas būna, kaip sū
nui, — ignoravimas turtų ir mūsų tautos 
dvasiniai lobiai.

— O, Dieve! — Garsiai atsikvėpė viena 
moterų.

Keli tyliai susižvalgė.

Priebalndoje toliau skleidėsi testamento 
žodžiai:

— Tai mano valia. O mano vaikų valia — 
paklausyti tėvo, arba nusisukus nueiti sa
vais keliais. Mane kankina ir slegia svetimi 
kraštai. Svetimi, turtingi, mūsų vaikus kei
čią ir grobią. Aš skiriu savo raštus, jų būsi
mas laidas, mūsų jaunimo, ypač svetimuose 
kraštuose, tautiniam auklėjimui. Gimęs ra
šytoju, kankindamasis pašvenčiau savus me
tus, stebėdamas ir kurdamas žmogų; gyveni
mo pavakary supratau, kad, užimtas knygų 
rašymu, gal pakankamai gerai neišmokiau 
sūnaus ir dukrų jų skaityti.

Draugai, nereikia gėlių, nei pirktinių mal
dų prie mano karsto. Kai kūnas negyvas, 

jausmai irgi amžiams užmigdyti.
Ar aš matysiu puošnų karstą, vystančius 

vainikus? Ar mano sielai pagelbės užsakytos 
amžinosios ir vienkartinės maldos, jei nebū
siu pats meldęsis žemėje? Pasimelskite, drau 
gai, bet nieko man nepirkite. Ir nesakykite 
graudžių bei giriamų kalbų, ir neskelbkite 
užuojautų. Geriau laiką ir tas lėšas paskirki
te minėtam tikslui: mūsų jaunimo tautiniam 
auklėjimui. Gyviesiems reikalinga pagalba, 
ne mirusiems. Gyviesiems teikime globą ir 
pagarbą, ne mirusių kūnams, ne jų gražiems 
karstams. Aš norėčiau paminklo žmonių šir
dyse, kurie skaitys mano knygas, o ne iš
kalto brangiame akmeny.

Atleiskite, brangieji, ir ištaisykite mano 
klaidas, nebarkite už neatliktas pareigas.

Aš mylėjau žmogų, kartais nemokėdamas 
to parodyti, labiausiai — savo tautos žmogų.

Jūsų Tadas Lazdinis.

Teisininko balsas užgeso. Iš lauko sute
ma gulė kambarį, tik lempa skleidė aplink 
skaistėjantį baltumą.

Rašytojai susižvelgė, paskui nukėlė akis 
į ankštai prigrūstą knygų spintą. Mąstė: 
kažin, ką veiks inžinierius, šios šalies moks
luose brendęs, su brangiu lituanistiniu turtu ? 
Ne, rašytojai nebuvo patenkinti tokiu šei
myniniu Lazdinio testamentu.

Bendruomenės pirmininkas įjau tyliai 
svarstė, kaip čia įvykdžius rašytojo valią: 
gal pavesti Lietuvių fondui, gal įsteigti sti
pendijas ar premijas... Jo galvoje sukosi keli 
planai; bet jis žinojo, kad bus ginčų, daug 
ginčų...

Labdaros organizacijų veikėja gailėjosi 
užsakiusi pomirtinį vainiką, nors dar nei ra
šytojo kūnas nesurastas. Betgi vainikas, at
rodė, būtinas; visi lenktyniauja brangiausio
mis puokštėmis...

Dvasiškis buvo kiek paraudęs. Jam keis
tai nuskambėjo religingo rašytojo valia: ne
noriu pirktų maldų...

Gale sėdįs nebyliomis lūpomis kartojo:

“Jo — skenduolio — kūną ištraukė, aš — 
per stebuklą išlikau... Bet... Aš miręs, o jis 
gyvas!”

Ši mintis nuplieskė apniukusį jo vidų, ta
čiau... Peržvelgė visus čia žmones, daugumoje 
pažįstamus... Ar jie suprastų? Ne, garsiai to 
neištars, neverta...

Inžinierius Lazdinis lyg norėjo ką pasa
kyti. Bet graudumas, sąžinės krustelėjimas, 
atsiminimai ir kitoki sumišę jausmai jam už
spaudė gerklę. Jis tik linktelėjo į teisininką, 
kuris pasakė:

— Kaip matote, rašytojo testamentas 
liečia visą lietuvių bendruomenę, ir visi turė
sime jį vykdyti.

Jis atsikvėpė, peržvelgė sėdinčius ir... Il
giau sustojo akimis prie sėdinčio gale, kuris 
kažko graibėsi kišenėse. Teisininkas net pra
sižiojo iš nuostabos, o tas išsitraukė apglam
žytą knygelę, išėmė iš viršutinės kišenėlės 
puošnų pieštuką... Kunigui atsistojus ir pra
dėjus kalbėti apie kilniųjų minčių nemirtin
gumą, tas lėtu, tyliu žingsniu jau ėmė eiti 
link stalo. Jo ausyse tebeūžė putojančios 
bangos, ir jo mintyse švito šie žodžiai, ku
riuos jis dabar ištars:

“Išrašysiu tūkstantinį čekį tam tikslui... 
Tikslui, kurį rašytojas testamente minėjo...”

Jam einant teisininkas ir dar kažkas šūk
telėjo :

— Varis!

Plyšo kambario tyla. Sudejavimai, 
džiaugsmingi šūktelėjimai, kažkam stojantis 
apvirto suolelis... Moterys net spigtelėjo, pa-

“Jis miręs, o aš gyvas...”
Nuotr. A. Kezio, SJ

mačiusios žmogų, kurį visi laikė skenduo
liu, mirusiu, jau išbrauktu... Tas triukšmas ir 
spiegimas Leoną Varį lyg išbudino. Ūžiančios 
bangos ir jų baimė staiga pradingo, o išniro 
gyvenimo banguotas triukšmas ir jo malonu
mai.

Nuo durų valdžios kortelė bus nuplėšta, 
pasklis žinia apie jo grįžimą, skambins, at
važiuos jo draugai, draugės... Vėl putos šam
panas, liesis muzika, meilė...

— Taip, tai aš, — su palengvėjimu iš
tarė Varis. — Žvejų laivas išgelbėjo... Bet 
Lazdinis... Gaila. Žinot, jį skęstantį irgi su

griebė, bet... Jis mirė. Nebegalėjo atgaivinti. 
Jį dabar nuvežė... Žvejai. Žinot, dėl audros 
ir jų laivas užtruko...

Dabar visi apstojo, ir vėl pasipylė klausi
mai, nusistebėjimai, klausimai, klausimai... 
Vario galvoje ūžė nebe įsiutusi jūra, o žmo
nių nekantrumas, smalsi vaizduotė, informa
cijų godžios ausys... Variui švystelėjo ironija 
ir savęs pakaltinimas:

“Velnias mane sugundė tą rašytoją jū
ron išsivežti...”

Į žmonių klausimus jis atsakinėjo nebe
noriai. Jam rūpėjo ko greičiau pasprukti į 
savo kambarį ir paskambinti žaviajai Susie, 
kad ji tuoj atvažiuotų...

Jis nežymiai įsidėjo pieštuką, įsidėjo če
kių knygelę giliau. Bet ant stalo apytamsia
me kambarėly baltavo rašytojo testamento 
lapai. Variui darėsi kažko nepatogu, nugara 
bėgiojo skruzdės, tarpais vėl ūžteldavo skan
dinančios jūros bangos. Skubiai jis išsitrau
kė piniginę, išėmė penkis dolerius ir paklo
jo ant stalo. Sumurmėjo:

— Čia auka tam tikslui, kur testamente 
minėta...

Mr. Leo Varis skverbėsi pro žmones, jį už 
alkūnių graibstančias,. Jis žinojo, kad bus 
dar pasikalbėjimų su valdžios pareigūnais, 
gal ir su reporteriais, bus daug pasakojimo 
Susie ir draugams... Jis šyptelėjo visiems 
blankiu šypsniu, žvilgterėjo dar į rašytojo 
testamento lapus ant stalo, greta prisiploju
sią jo penkinę, ir vienu atodūsiu save nura
mino:

“Jis miręs, aš gyvas. Ką galėjau, pada
riau...”

J

SIUVIMO MAŠINOS
BERNINA. • NECCHI » ELNA » 
VIKING • PFAFF • SINGER 

(Šveicariškos, vokiškos, itališkos, ja. 
poniškos, lr visu kitų firmų). Taiso
me, parduodame ir nuomojame priei
namomis kainomis ir sąlygomis. Dar
bas greitas ir sąžiningas. Turime 
dalis, pritaikome pagal skonj kabi
netus. Aptarnaujame Chicagoje ir 
priemiesčiuose. Parduodame ir taiso
me dulkių siurblius. įvairių gamybų. 

B & B DTSTRIBUTING CO.
4214 S. Archer Avė., Chicago, III. 
60682. Tel. 927.0044; 927-0046.

VedSJas Arvydas M. Bikinis

BANGA
TV, Radio, Stereo, Alr-Conditionen> 

Pardavimas ir taisymas
2649 W. 63rd St., Telef. 434-0421 

K. Rudėnas R. šimulis

TURTAS 90 MILIJONŲ

TELEVIZIJAS
paprastas ir spalvotas nebrangiai 
taisau. Už patarnavimą vietoj $3, 
už dirbtuvės darbą $10.00 ir dalys.

Pasiteiraukite apie naujas

J. MIGLINAS
2549 W. 69 St, n auk., PR 6-1068

K M fr fr SK fr fri fr' fr frifr fr fri fri fri fri fri fri fr fri fri fri fri fri fri ?

Kuriam galui 
mokėti daugiau ?

PIRKDAMI NAUJUS AR VARTO
TUS AUTOMOBILIUS SUTAUPY
SITE nuo $500 na $1,000.

PLYMOUTH • VALIANT

BALZEKAS MOTOR 
SALES, INC.

4030 Archer, VI7-1515
“U WILL LIKĘ US”

CHRYSLEK • IMPERIAL

Geriausia dovana 
siųsti į 

[ LIETUVĄ 
[ Vertingiausia dovana 

b DOVANŲ 
I PAŽYMĖJIMAI 
B Tik Dovanų Pažymėjimai Jū- 

sų giminėms duos keturis 
B kartus daugiau vertybių negu 
k gryni pinigai. Jūsų giminės 
B tai patvirtins.h TIK DOVANU PA2YMĖJ1-

MAI duoda galimybę Jūsų 
B giminėms pirkti viską ką jie 
L nori — Maistą, Rūbus, Me- 
f džiagas, Batus ir daug, daug 
v kitų reikmenų — ameriko- 
■ niškų, vakarų — europietiškų 
... ir vietinių — specialiose 
B Vneshposyltorg dolerių krau- 
k tuvėse labai žemomis, specia- 
F liomis dolerių kainomis. Jūsų 
k giminės tai patvirtins.

Pilna garantija. 
Jokio mokesčio.

šį patarnavimą nėra jo- 
mokesčio nei siuntėjui, 
gavėjui, nes išlaidas ap-

I

Chicago Savings 
and Loan Association 

John Pakel, Sr.
Chalrman of

U*

President 
tlie Bonui

safetyx.%Ą 
'/ OF YOUR Y > 
/ INVESTMENT \ų-

LAKŠTŲ TAUPYMO 
SĄSKAITOS

Chicago Savings Jums siūlo šešių mėne
siu taupymo lakštus, už kuriuos pelny
site 5'/4°/o. Lakštai išduodami tūkstan
tinėmis minimumas yra $8,000.00. Nuo
šimčiai mokami kas šeši mėnesiai nuo 
išdavimo datos. Lakštų sąskaitos yra 
apdraustos F.S.LI.C.

C R A R T A parduoda Telef unken, Grundig, Olympia,’S p jCk pf I Aa Zenith, Burroughs, Royal, ITC ir kt. pro-
* * duktus, tiesiai ir pigiau iš firmų sandelių:

RAŠOMAS mašinėlės lietuvių ir kt. kalbomis — RADIO - stereo, 
consoley, transist. ir kt. — PATEFONAI — ĮREKORDAVIMO apa
ratai — SKAIČIAVIMO mašinos etc.
Katalogus ir informacijas gausite pranešę savo adresų. SPARTA 
sav.: J. L. GIEDRAITIS, 10 Barry Drive, E. Northport, N. Y. 11731, 
tel. (516) 757-0055 • Čikagoje informuoja A. Daugirdas GR 6-7399.

i JUBILIEJINIS VASARIO 16 1

MINĖJIMAS
Programoje:

IŠKILMINGA AKADEMIJA,
dalyvaujant aukštiems amerikiečių pareigūnams, ir kantata

“KOVOTOJAI”
Muzika Juliaus Gaidelio, žodžiai Stasio Santvarų 

Išpildo “DAINAVOS” ansamblis, vadovaujamas P. Armono. 
Solistai: DANA STANKAITYTS, ARNOLDAS VOKETAITIS, 

ANTANAS PAVASARIS.
Simfoninis 50 asmenų orkestras (Emil Vandas)

Vieta: CIVIC OPERA HOUSE, 20 No. Wacker Drive, Chicagoje 

Laikas: 1968 m. vasario mėn. 18 d. 3 vai. popiet 

Bilietai: “Marginiuose”, 2511 West 69th Gatvėj, 
nuo $3 iki $10

Rengėjai: CHICAGOS LIETUVIŲ TARYBA

Už 
kio 
nei _ 
moka Vneshposyltorg.
Užsisakykit dabar. Užsisa

kykite tik per

INTERTRADE 
EXPRESS 

CORP.
125 E. 23rd Street

New York, N. Y. 10010
Prarykite neapmokamo 

katalogo.
Įgalioti Podarogifts, Ine. 

atstovai.

DIDELIS IŠPARDAVIMAS
IŠ EUROPOS IMPORTUOTŲ DALYKŲ

Kainos numažintos nuo 10% iki 70%
• Šilti žieminiai batai vyrams, moterims ir vaikams
• Bendrai darbo ir išeiginiai batai visai šeimai
• Vyriški paltai, kostiumai r kelnes
• Vyriški šventadieniniai viršutiniai marškiniai

(išplovus garantuotai joks prosijimas nereikalingas)
• Daugelis įvairių kitų aprangos dalykų
• Importuoti moteriški rankinukai iš geriausios odos

Krautuvė atdara pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 30 iki 9.00 vai.
Kitomis savaitės dienomis nuo 9:30 iki 6:30 vai.
Sekmadieniais nuo 12 vai. iki 5.00 vai.

NORDEN IMPORTS
3111 North Lincoln Avenue

(1 bl. į rytus nuo Ashland Avė.) Tel. 248-4707

TAUPYMO KNYGUČIŲ 
SĄSKAITOS

Chicago Savings tebemoka už knygutėse 
žymimas santaupas aukščiausius nuo
šimčius, kokie kad yra leidžiami pagal 
Federalinės valdžios taisykles. Sudėti
niai nuošimčiai apskaičiuojami kiekvie
ną pusmetį.

DAUGIAU TAUPYSITE
DAUGIAU PELNYSITE

Chicago Savings and Loan Assn
6245 S0. VVESTERN AVĖ

TEL GRovehiil 6-7575

»■»■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 
s SKIP'S Self Service i 
i LIQUOR STORE !
S 5515 S. DAMEN AVĖ. ALL PHONES WA 5-8202

JANU AR Y - SAUSIO M£N. 18, 19 ir 20 D. D. E
N BISQUIT 3 STAR COGNAC Fifth $g,29 ■

I COEUR DE FRANCE GRANDE FINE
CHAMPAGNE COGNAC Fifth <4 29 I

■ —  ............................................................ ZZ.— ■
■ SARON VON KLUEG V.S.O.P. Imported
■ BRANDY Fifth $3.89 J■ ------------------------------

Į GRAIN ALCOHOL 190 Proof U.S.P

■ CINZANO VERMOUTH Imported 
Dry or Sweet

■ GRAND MARNIER LIQUEUR 
IMPORTED

Fifth $4.89 |

Quart $1_89 |

Fifth $6.89 |

B IMPORTED 1964 Vintage German
LIEBFRAUMILCH AUSLESE Fifth $2.98 £

| IMPORTED MUSCOVITE RUSSIAN
VODKA______________________________Fifth $g,49 Į

■ AUGSBURGER Bavarian Flavor BEER
Case of 24—12 oz. Throw away bottles Case $4.59 | 

j SOUTHERN COMFORT LIQUEUR J
100 Proof Fifth $0.98 ■
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NAUJI LEIDINIAI
• AIDAI, 1967 m. gruodžio 

mėn. Nr. 10. šį kartą pirmuoju 
straipsniu duodama gana įdomi, 
aktuali, tiesiog diskusinė tema 
“Intelektualo atsakomybė tau
toje”. Ją žurnale pateikia A. 
Blažys, konstatuodamas ir lie
tuviškame mūsų gyvenime in
telektualų nustūmimą į kelinta- 
eilę vietą, viską rikiuojant trum 
palaikės dienos praktikams. Ta
čiau aktyvumo pasigendama ir 
pačiuose intelektualuose. Būtų 
gera, kad šia tema “Aiduose” 
ir ateityje daugiau kas pasisa
kytų, ieškant būdų ne per ge
riausiai situacijai pataisyti. Net 
penki žurnalo puslapiai užklo
ti portugalų poezijos vertimais, 
juos palydint dar ir paties ver
tėjo P. Gaučio žodžiu apie por
tugalų poeziją aplamai. Vis ką 
nors naujo iš mūsų kultūros is
torijos iškasantis dr. P. Rėklai
tis šį kartą rašo apie vargonų 
dirbėjus ir vargonus Lietuvoje 
XVIII—XIX amžiuje. Išskirti
nai įdomius atsiminimus apie 
savo brolį, poetą ir rašytoją V. 
Mykolaitį - Putiną, tęsia Aust
ralijoj gyvenanti jo sesuo M. 
Slavėnienė, rašydama apie Pu
tiną okupacinėj gūdumoj. Juo
zas Zaranka plačiai 
A. Rukšos lietuvių 
verstą Vergilijaus 
drauge mesdamas
ankstesnius šios poemos verti
mų bandymus ir į grožinės li
teratūros vertimų problemas 
apskritai. Smagiam pasiskaity
mui duodama K. Barėno belet
ristikos gabalas “Vaistai”. Ap
žvalginėje numerio dalyje rašo
ma apie Markso “Kapitalą” ir 
bolševikų revoliuciją, apie vaiž- 
gantiškąjį Prunskį, apie 1967 
m. Nobelio premijos laureatą 
Asturias. Naujų knygų bei re
cenzijų puslapiuos Viktorija 
Skrupskelytė aptaria Vaičiulai
čio padavimus, L. Urv. aprašo 
tris dailės leidinius: Australi
jos 11 lietuvių dailininkų, Dagio 
skulptūros monografiją ir Au
giaus grafiką. Alaušius tęsia 
memuarinių knygų apžvalgą. 
Neseniai išleistą L. Dambriūno. 
A. Klimo ir W. R. Schmalstiego 
lietuvių kalbos vadovėlį vertina 
J. Tininis, pats dėstąs lietuvių 
kalbą Los Angeles universitete. 
Dr. Tomas Žiūraitis, OP, sumi
ni visą eilę svarbesniųjų teolo
gijos veikalų svetimomis kalbo
mis.

vertina dr. 
kalbon iš- 
“Enėjidę”, 
žvilgsnį j

“Aidus” redaguoja dr. Juo
zas Girnius, 27 Juliette St., Bos
ton, Mass. 02122. Administr. ad
resas : 680 Bushwick Avė., Bro
oklyn, N. Y. 11221. Metinė pre
numerata $7.00.

60067. Administracijos adresas: 
Mečys Krasauskas, 2633 W. 
Montgomery Avė., Chicago, III. 
6C632.

Paskutiniame 1967 m. žurnalo 
numeryje K. Kaunas rašo apie 
prof. S. Dirmantą jo 75 metų 
sukakties proga. Inž. M. Iva- I 
nauskas stabtelėja prie lietuviš
kų kryžių bei koplytėlių, o J. 

į Rugis meta žvilgsnį į pramonę 
nepriklausomoje Lietuvoje. Brė
žiniais ir nuotraukomis gražiai 
iliustruotas A. Kerelio straips
nis “Erdvilas Masiulis, Michiga- 
no pakrančių pastatų kūrėjas”. 
Dar vis toliau tęsiamas įdomus 
pasikalbėjimas su humanitarais, j 
Pateikiamas naujų lietuvių 
mokslo darbų sąrašas ir kt. 
Žurnalo metinė prenumerata 
■$5.00, studentams — $2.00.

• THE MARIAN, January, 
1968. Religinės kultūros žurna
las anglų kalba, leidžiamas tė
vų marijonų, 4545 W. 63 St., 
Chicago, III. 60629. Metams $4.

Įvadą į naujuosius metus šia
me numery duoda Lojolos uni
versitete dėstanti sesuo dr. Ag- 
nesine Dering, kazimierietė. 
Daug JAV laikraščiuose bend
radarbiaujanti Anne Tansey ra
šo apie žmogaus dvasinės svei
katos patikrinimą. Laikraštinin
ke S. Bauernfield iliustracijomis 
ir straipsniu pavaizduoja mo
dernišką bažnyčią, pastatytą

• ATEITIS, 1967 mį Nr. 9.
Lietuvių katalikiškojo jaunimo 
žurnalas. Redaguoja redakcinė 
kolegija. Redakcijos adresas: 
“Ateitis”, 80 - 23 85th Drive, 
VVoodhaven, N. Y. 11421. Ad
ministr. adresas: Kazys Vainius 
— “Ateitis”, 64 - 09 56th Road. 
Maspeth, N. Y. 11378. Metinė 
prenumerata JAV ir Kanadoje 
$5.00. susipažinimui prenumera
ta $3.00, kitur laisvajame pa
sauly $3.00.

Naujajame sąsiuvinyje apie 
lietuviškųjų vyskupijų reikalin
gumą ir galimybes išeivijoje ra
šo Kęstutis Žemaitis. Užsimena
ma ir tokios trumpos aktuali
jos: Kultūra ir jos kongresai, 
“Ateities” konkursas, Bytnikų 
pasaulis griūva? Apie solidaru
mą ir nuo jo nukrypimus kalbė
damas, dvidešimt klausimų sta
to dr. R. Kriaučiūnas. Ged. Nau
jokaitis pateikia sklandų ir ak
tualų pokalbį su naujuoju stu
dentų ateitininkų pirm. Vaide
vučiu Valaičiu. Pusėtinas stu
dentiškos vasaros stovyklos ap
rašymas. Kalbama apie krizę 
lietuvių sporte. Džiugu, kad ko
respondencijų skyrius didėja, 
bet paties jaunimo eilėraščių, vietoj Berlyno kone, stovyklos, 
novelių ir knygų recenzijų vis 
dar pasigendame.

• TECHNIKOS ŽODIS, 1967 
m. lapkričio - gruodžio mėn. Nr. 
6. Žurnalą leidžia Amerikos Lie
tuvių inžinierių ir architektų są
jungos Chicagos skyriaus Tech
nikinės spaudos sekcija. Reda
guoja redakcinė kolegija. Re
dakcijos adresas: D. Šatas, 323 
N. Williams Drive, Palatine, III.

I

Duodama suglaudinta eilės fil
mų apžvalga. Rochesterio univ. 
prof. dr. A. Klimas rašo apie 
savo kelionę į Rumuniją. Brite 
žurnalistė M. Veale informuoja 
apie naują pašaukimų sąjūdį 
Anglijos ir Škotijos moksleivi
jos tarpe. Berkeley univ. prof. 
T. Sealey duoda straipsnį apie 
“hipius” ir akademinį liberaliz
mą. Buvęs Vietnamo karys A.

TAUTINIO UGDYMO 
PROGRAMOS METMENYS

(Atkelta iš 1 psl.)
ti. Deja, beveik nieko neturim. 
Nuolat skraidydami “padangė
mis", nesam pajudėję iš projek
tavimo padėties. Štai kodėl šiuo 
atveju akys krypsta į Jaunimo 
metų kalendorių, kuriam rūpėjo 
duoti “lyg išplėstą lietuvių tau
tos siekimų, užsimojimų ir pas
tangų programa”. Tautiniam ug 
dymui gali praversti ypačiai šie 
kalendoriaus konspektėliai: Tau
ta ir valstybė, Iš praeities tavo 
sūnūs te stiprybę semia, Išeivija 
ir bendruomenė, Pasaulio Lietu
vių Bendruomenė, Išeivijos lie
tuvių organizacijos, Lietuvos dip 
lomatų, lietuvių bendruomenių, 
periodinės lietuvių spaudos, lie
tuvių leidyklų, lietuviškų radijo 
valandėlių ir kt. adresai. Tiesa, 
trumpa ir nepilna, bet, kai jau 
didelė dalis mūsų jaunimo kal
ba “laužyta lietuvių kalba”, kai 
jam trūksta “pagrindinių termi
nų” ir kai jis “ne viską lietuviš
kai jau supranta”, geriau sant
rauka negu išsamus dėstymas. 
Santrauką mokytojo padedamas 
gal ir apžvelgs, gal reikale pa
pildys kitais šaltiniais, gi veika
las gali būti jau ir neįkandamas. 
Kai atsiras vadovėlis, duosim ir 
ji-

Hamburg pasakoja savo šiur
pius pergyvenimus tame fronte. 
Sveikatos skyriuje rašoma apie 
streptokokų užimtą gerklę. Pats 
“The Marian” redaktorius kun. 
J. Prunskis duoda eilės naujųjų 
knygų recenzijas. Be to — reli
ginio gyvenimo apžvalga. Nu
meris gausiai iliustruotas.

• LIETUVIŲ DIENOS, 1967 
m. gruodžio mėli. Nr. 10. Iliust
ruotas kultūros žurnalas, reda
guojamas Bern. Brazdžionio, 
leidžiamas Ant. Skiriaus, 4364 
Sunset Blvd., Hollywood, Calif. I 
90029. Metams $6.00.

Įžanginiame prof. dr. Ant. Ra
mūnas atkreipia dėmesį į da
bartinę pasaulio krizę.

Tolimesniuose puslapiuose iš
traukomis iš jo kūrybos pager
biamas miręs rašytojas Pr. 
Lembertas, o vaizdžių P. Jur- i 
kaus straipsniu paminima miru
sioji dail. Ada Peldavičiūtė - 
Montvydienė. Pora į 
skirta įvertinimui vargonų vir
tuozo Z. Nomeiko.s, o viršelio | 
bei stambiomis tekste nuotrau
komis pagerbiamas Donelaičio 
“Metų” vertėjas Nadas Raste
nis, kurio darbą atskiru straips
niu teigiamai vertina J. Tininis. 
Angliškoje dalyje spausdinama 
■premijuota N. Rastenio poema 
‘^War’s Curse”.

. rijos seserų vienuolijos Putnu
me informacinis leidinys apie 
jų idealus, siekimus, darbus, 36 
psl. Ypatingai gausiai iliustruo
tas prel. V. Balčiūno, tėvo A. 
Kezio, SJ, B. Kerbelienės, V. 
Maželio, G. Naujokaičio ir V. 
Valaičio nuotraukomis. Viltin
gus vienuolijos užsimojimus ge
rai nusako pridedamame lape 
įrašytas šūkis: “Žengiam ryto- 
jun su daina, su viltim, su mal
da, su Dievu”. Iš čia paimtas ir 
leidinio pavadinimas. Tai lyg 
vaizdus albumas, iš kurio nuo
traukų ir teksto pažįstame šios 
vienuolijos įkūrėjo arkiv. J. Ma
tulaičio užsimojimus, seselių 
pasišventimą, auklėjant jauni
mą religinėj, lietuviškoj dvasioj 
stovyklose, bendrabuty, vaikų 
darželiuose, organizacijose, vi
suomeniniame veikime. Leidinys 
atskleidžia seselių teikiamą glo
bą seneliams, jų gausius spau- 

’ usla i i d°s ^ar^us> J1! bendruomenės vi
dinį gyvenimą, noviciate, pra- 

| vedant įžadus, susikaupimo die
nas. Duodamos ir istorinės ži
nios apie vienuolyno įsikūrimą 
ir augimą Lietuvoje bei JAV-se. 
Spauda ryški ir leidinys pa
trauklus ; bus labai naudingas 
tėvams ir dukroms, sprendžiant 
mergaičių pašaukimus.

I

I

— o

Žurnalas rūpestingai pertei
kia mūsų kūrybinio ir visuome
ninio gyvenimo informaciją. Gal 
tik būtų galima pageidauti dau
giau užuominų ir gairių mūsų 
'Ateities kūrybinio gyvenimo rai
dai.

• ŽENGIAM RYTOJUN, Ne- 
i kaltai Pradėtosios Mergelės Ma-

• Putino gimtadienio minėji
mas Lietuvoje. Sausio 5 d. Vil
niuje buvo surengtas V. Myko
laičio - Putino paminėjimas jo 
■75-tojo gimtadienio proga. Mi
nėjime kalbėjo keli rašytojai 
bei kritikai: A. Venclova, A. 
Miškinis, J. Lankutis, A. Bal
takis, A. Bernotas. (E)
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Gulbe karaliaus pati 
.'aikatns ptsaka IAV koltūro- 
•'<>nd< leidinys- Iliustruot?. V Pet 
avičiaus 
Drauge'

40629 
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ROOSEVELT PICTURE 
FRAME COMPANY 

Manufacturers
Kaina $1.25 i'iaunan' 

♦545 W 63 rd St Chi. .• 
pat" Orsnge 

lri»« K uit i'jCMi

Ui Rankomis išpiaustyti paveikslų 
rėmai Pritaikinti paveikslams 
skelbimų rėmai ir metalu aplieti 
rėmai.
2400 S. Oakley Avė., Chicago

Tel. VIrginiai 7 - 7258 59MARQUETTE PROTO 
SUPPLY

čia 
bei 
pa-

REIKMENYS FOTOGRAFAMS
IR MĖGĖJAMS

Daug sutaupysite pirkdami 
įvairių filmų foto aparatus 
jų reikmenis. Pasinaudokite
togiu planu atidedant pasirink
tus reikmenis ypatingai progai. 
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų 
aptarnavimas Atdara pirmad. ir 
ketvirtad. vakarais iki 9 vai.

3314 West 63rd Street
Chicago, Illinois 60629

Telef. PRospect 6-8998

♦ ♦ ♦ » ♦ ♦ ♦ ♦■♦♦♦♦

Pristatome Visokių Rūšių 
STATYBAI IR NAMŲ 

PATAISYMUI MEDŽIAGĄ

CARR MOODY 
LUMBER CO.
STASYS LITWINAS, Prez.

8039 So. Halsted St., VI 2-1272

kiti foto patarnavimai
HY 7-4677
— RIDGEWOOD. N. Y. 11237

MOVING
perkrausto baldus iš arti ir toli.

A. BENIULIS
Chicago, III. 60629. Tel. RE 7-7083

Apkainavimą ir prekių pristatymą 
teikiame nemokamai.

Raiti n A atdara kas d en nuo 8 vai 
ryto Iki 6 vai. vakaro ii Aeitadle 

n lala Iki * vai p p
► »♦♦♦♦♦♦♦

J TT^zemsdJiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiimiiiiii'iiH

NUOLATINE 
-SIUVIMO MOKYKLA

IRENA BERNOTĄ VIČIEN®.
vadovauja prityrusi mokytoja - 

instruktorė

Išmokite naujo suprastinto siuvimo metodo 
per 10 pamokų. Pamokos dėstomos lietu- 
ir anglų kalbomis. Registruokitės iš anks- 

kad patektumėt į pirmesni kursą, pas

AND B. SEWING SCHOOL VEDEJĄ 
ARVYDU DIKINJ — TEL. 927-0044-45

tllllliųilftlIlflIltlIlIlKIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

LIETUVIŲ 'STAIGA

60650

ON INVESTMENTS 
Units of $100.00 
Dividend Checks 
Mailed (Juarferly

ON BONUS SAVINGS 
Unif» of $1,000.00 

For 3 Teari 
Oividendi Paid 

Ouarterly 
or Compounded

1447 So. 49th Court 
CICERO, ILLINOIS • 

Phone (Area Code 312) 6S6-6330

HOURS Mun. 9 8; Tuei., Thuri., Fri. 9 5, $at. 91; Wrd. Cluied 
Sovlnfli ln By The lOth Of The Month Wlll tarn From Th» f.f.

Jf you tnjoy the utmoepkcrc 
of u Japaucu Vm Moux 
and Jllokaland
COHIC tO

RKSTAURANT AND LOUNM 

... the pleisurtt of both mlt jm

lOMPLETl

Mūsų erdviose patalpose 
turime didžiausį pasirinkimą 
visų moderniškų baldų, elek
trinių krosnių, radijo ir tele
vizijos aparatų, šaldytuvų ir 
kitų namams reikmenų.

ROOSEVELT FURNITURE CO.
F. A. RAUDONIS ir N. BERTULIS

2310 W. Roosevelt Road Tel. SEeley 3-4711
Atdara pirmad. ir ketvirtad. 9-9 vai.; antrad., trečiad. ir šeštad. 
nuo 9 iki 6 vai. sekmad. atdara nuo 11 iki 4:30 vai. po pietų.

PLANINGAS TAUPYMAS

Mokamas už vieny metų taupymu 
lakštus nuo išdavimo datos 
($10,000.00 ar daugiau, įdedant 
po $1,000.00)

k. ST. ANTHONY^j
SAVINOS * LOAN ASSOCIATION 

Jottph F. *rlbautko» 
fx.cutl»« S«cr»t«r» .

METROPOLIS-RESTORANAS
6538 S. WESTERN AVĖ., CHICAGO, ILL. — TEL. 476-9009

Vienintelis lietuviškas restoranas su gerais patiekalais, kaip šašlykas, 
šnicelis ir kt., didelis pasirinkimas vietinių ir importuotų gšrimų. 

Lietuviškoj jaukioj nuotaikoj galėsite praleisti laiką, skaniai paval
gyti ir atsigaivinti.

Atdara kasdien nuo 3 vai. popiet iki vėlumos, šeštad. ir sekmad. 
nuo 12 vai. d. iki vėlumos. Visi prašomi atsilankyti.

Savininkai PETRAS IR ANTANINA KAUŠAI

MOKA GERUS DIVIDENDUS.
PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

J% Metinis dividendas mokamas4% už indėliu* taupymo knygutėse.

DĖL INFORMACIJŲ KREIPKITĖS

MUTUAL Federal SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

22’2 VVEST CERMAK ROAD • CHICAGO ILL dO6Oh 
OFFICE HOURS; Monday. Tuesday. Friday 9 to ■» 

Tbursday 9 to 8; Saturday 9 to 1. VVednesday closc
'ARRTNG UIT ADJOINING OUR OFFICE RTULDINf IOHN I K A7.AN AUSKAS PreMde*

vestuvės: spalvota ir juoda balta (gali vykti ir j kitus miestus) 
portretūra 
meno darbų nuotraukos ir

Tel. —
422 MENAHAN STREET

CRANE SAVINGSCRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. B. PIETKIEWICZ. Prez.

2555 West 47th St. Tel. LAfayette 3-1083
PLENTY OF FREE PARKING SPACE

H

PINIGAI ĮNEŠTI
Dividendai

Naujas aukštas dividendas 

mokamas už investavimo 

sąskaitas.

1

V. 
v.

IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 
mokami sausio ir liepos mėn. 31 d.

. . 9 v. r. Eki 9 
. . 9 v. r. Iki 5

V. 
v.

____ _ PIRMAD ir KETVIRTAD. .VALANDOS: ANTRAD. ir PENKTAD. ...
ŠEŠTAD. 9 v. r. iki 12 v. d. — Trečiad. uždaryta

D

STEIN TEXTILE CO
PAPUOŠKITE BUTĄ NAUJOMIS 

UŽUOLAIDOMIS.
Įsigykite urminėmis kainomis iš tūkstančių .jardų užuolaidoms de
koratyvinių medžiagų, ne iš mažų pavyzdžių, bet iš didelių ritimų: 
damasko, brokados. "boucle’s” ir “fiberglass”.

PIRKSITE NEBRANGIAI IR GAUSITE DOVANĄ.

616 W. Roosevelt Rd., Chicago 7, III., HA 7-3737
Atdara kasdien ir sekm. 9:15 v. r. iki 5:30 vak. Pirmad uždaryta

Nemokama vieta mašinoms pasistatyti už kampo į šiaurę 
Jefferson Street — Chemin’s aikštėje.

STEIN TEXTILE bendrovė yra pirmoji, kuri parūpino vilnonių, 
šilko, nylons. taffeta, aksomo, ANGLIŠKŲ MEDŽIAGŲ paltams 
ir kostiumams siuntimui artimiesiems į Lietuvą ir tolimąjį Sibirą 
už žemas kainas.



VALENTINAS RAMONIS

Praeitą šeštadienį, sausio 13 
d., Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejuje, Chicagoje, buvo ati
daryta antra Chicagoje ir tre
čia JAV dailininko iš Australi
jos — Vae'ovo Rato grafikos 
paroda. Pirmoji jo paroda, su
ruošta praeitais metais jo duk
ters Ramonos Čiurlionio ga
lerijoje, turėjo nepaprastai di
delį pasisekimą. Antroji paroda, 
įvykusi 1967 metų gale New 
Yorke, praėjo dar įspūdingiau. 
Vįsi eksponatai buvo parduoti, 
nors paroda tęsėsi tik dvi die
nas. Būdama Amerikoje, Ramo
ną Rataitė susitarė su muzie
jaus prezidentu suruošti dar 
įspūdingesnę parodą pačiame 
muziejuje, kuris jau tampa vie
nu iš Chicagos kultūrinių cent
rų.

nos jų atlikimas reikalauja dau
giau darbo ir laiko. Ilgą laiko
tarpį Ratas buvo mums geriau 
žinomas kaip medžio raižytojas. 
Šį kartą jis pasirodo tik su po
ra medžio raižinių. Daugumas 
jo darbų yra atlikti ant metalo 
plokščių (“Gintaras”, “Frag
mentas”) ant gipso plokščių, 
kuriose formos išgautos, rai
žant dažus, kol jie dar šlapi, ir 
gaunasi rezultatai, panašūs į 
monotipus (“Paramatta upė”, 
“Dausų paukštis”), ar net at
spausdinant nuo surinktų meta
linių gabalų ar šiaip reikmenų 
(“Pilkasis tinklas”). Visų dar
bų neįmanoma panašiai čią su
minėti, nes kiekvienas jų turi 
savo skirtingas ypatybes, ku
rias pats žiūrovas pastebės, at
silankęs į šią parodą.

Vaclovas Ratas Plunksnuotis (spalvotas medžio raižinys).

Ir šioji paroda buvo iškilmin
gai atidaryta praeitą šeštadie
nį. Šiai parodai dailininkas, nors 
ir būdamas labai silpnos sveika
tos, ruošėsi visa energija. Su
kurta daug naujų ir nematytų 
darbų, vartojant visai naujas 
technikas. O darbo rezultatai 
yra tikrai stebėtini. Ratas yra 
vienas iš tų mūsų vyresnės kar
tos dailininkų, kurie nesėdi ant 
savo laurų, o dirba, vis siekda
mas naujų rezultatų. Jis nese
ka Šių dienų technišką pažangą, 
bet bando ją tiesiog pralenkti. 
Ir tai matyti daugelyje jo nau
jų darbų.

Parodoje išstatyta 31 darbas. 
Daugelis vidutinio formato, bet 
yra keli ir didesni. Ši paroda 
skirtinga nuo ankstyvesnių 
ypač savo spalvingumu. Tik po-

Atidarymo vakare daug dar
bų jau buvo taip pat parduota, 
.nes jų kainos žemos, o be to, 
muziejus nupirktą darbą gali 
labai elegantiškai įrėminti už vi
siems labai prieinamą kainą. 
Vienas nupirktas darbas jau pa
kabintas įrėmintas, kad lanky
tojai galėtų matyti, kaip iš jų 
pirktasis ar perkamas atrodys.

Paroda muziejuje (4012 Ar
cher Avė.) bus atdara iki šio 
mėnesio 26 d. Tad yra labai 
gera proga visiems čikagie- 
čiams, kurie praleido praeitą 
Rato parodą, pamatyti ir įsigy
ti paskutiniausių šio žymaus 
dailininko darbų. Parodą galima ’ 
lankyti kasdien, taip pat savait
galiais nuo 1 vai. 30 min. popiet 
iki 4 vai. 30 min.

Jono Meko naujoji poezija

(Atkelta iš 3 psl.) 
dintis vienuoliška vienuma grau 
džiai raudiškame sušukime: “O, 
draugai...” “Vienos kelionės nuo 
trupose” poetas tarsi pabėga 
nuo ramios nuošalumos į taip 
greitai ir taip lengvai apkeliau- 
jamą XX amžiaus žemę, gal no
rėdamas užmiršti jį varginan
čius klausimus be atsakymų. 
Bet jokiu džetu nuo minties ne
pabėgsi. Ir kaip tik šios kelio
nės pakelėje ima lukštentis tai, 
kas lig tol buvo .neprakalama. 
Poetas lyg ir lengviau atsidūs
ta: “Tik dabar suprantu...”

Bene geriausias savo poetiš

kąja jėga, o kartu ir visai ne
pretenzingu išsisakymu yra 
skyrius “Ant kranto”. Po visų 
kelionių qiia vėl grįžtama į 
pirmųjų knygos puslapių nuo
šalią gamtą, dabar į pajūrį, lyg 
prie neatšaukiamo išvykimo, 
lyg prie suomiškos Tuonelos van 
denų. O trumpas šedevriukas — 
knygos “Užsklanda” nuskamba 
tikrai už širdies griebiančia rau
da, desperatiškai nesiplėšančia, 
bet tik liūdnai nuskambančia 
kaip ir anoji daina: “Eisim, bro
leliai, namo, namo...”

Poetas be rankų grąžymo
Aplamai, Jonas Mekas, už

griebdamas filosofines ir egzis
tencines temas, labai skiriasi iš 
visų kitų, šia prasme jam gimi
ningų mūsų poetų (Nagio, Su
temos, Bogutaitės) be galo ra
miu, tiesiog stoišku atsako ieš
kojimu, tragiškai nelaužiančiu 
rankų nusivylimo valandoje. Jis 
pats nėra akcijos, audrų ir vė
jų poetas, o tik vienišasis mąs
tytojas, angažuojąsis ne kokiai 
pranašiškai minčiai ir kovai, bet 
tik ramiam ir vienuoliškam po
kalbiui su savimi, su daiktais. 
Tačiau, kai paimi į rankas kny
gą ir ją kone vienu atsikvėpi- 
pu perskaitai, jauti, kad ji yra 
ir tavo dvasios ir tavo žmogiš
kųjų minčių dalis, kad ji yra 
tikroji poezija, pačiame tyriau
siame savo grynume.

NAUJI LEIDINIAI
• Į LAISVĘ, 1967 m. lapkri

čio mėn. Nr. 41. Lietuvių fron
to bičiulių politikos žurnalas. 
Redaktorius Leonardas Valiu
kas, Post Office Box 77048, Los 
Angeles, Calif. 90007. Administ
ratorius Aleksas Kulnys, 1510 
East Merced Avė, West Covina, 
Calif. 91790. Metinė prenumera
ta JAV ir Kanadoje $5.00, kitur 
$3.00.

Žurnalas įdomiai redaguoja
mas, palaikąs gyvą kontaktą su 
bendradarbiais ir skaitytojais, 
kas matyti ir iš gausaus laiškų 

; skyriaus. Įžanginių šį kartą te
mos: Lietuvos bylos perkėlimas 

I į Jungtines Tautas, Kova dėl 
tautos laisvės ir Lietuvos lais
vės kovos finansinis rėmimas. 
Kiti neištęsti, kondensuotos 
minties straipsniai yra šie: kun. 
V. Dabušio “Lietuviškų bend
ruomenių išlikimas”, LFB Vyr. 
tarybos pareiškimas ir atsišau-
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kimas - protestas dėl istorinės 
bei meninės vertės paminklų 
naikinimo Lietuvoje, Vytauto 
Volerto “Tarp dviejų kraštuti
numų”, dr. Zenono Ivinskio 
“Aktualieji Lietuvos istorijos 
klausimai”, Stasio Barzduko 
“Bendruomenė ir laikas”, dr. 
Antano Ramūno “Kova dėl Lie
tuvos, Europos ir Laisvojo pa
saulio”. Prisimenama partizanų

vadas Lukša - Daumantas fr Jo 
testamentas, o Vladas Ramo
jus rašo apie partizanus prįų 
Biržulio ežero. Apie revoliucio
nierius prieš revoliuciją kalba 
dr, J. Grinius. Įvairiai įdomį'nį 
apžvalginė žurnalo dalis, pla
čiai informuojanti, problemas 
kelianti ir ieškanti joms atsa
kymų.

t MAZ H KA«NS
FUNERAL HOME

T H RE E
AIR-CONDITIONED CHAPELS

Parking Facilities

6845 SOUTH VVESTERN AVĖ. REpublic 7-8600

Telefonas

t

ra darbų yra atlikti juodai ant 
balto popieriaus.

Kaip žinome, šių dienų grafi
ka jau nesiriboja vien juoda -
balta darbais. Daugiaspalviai 
darbai darosi vis populiaresni,

KAIP FILME POILSIO TURĖSI 
SKAITYDAMAS NAUJOS 

AUTORES

Renės Rasos
romaną

MEILĖ TRIKAMPY

K

nes viso romano situacijos nelauk
tos ir netikėtos neleis atsitraukti 
nuo puslapių. Romano veiksmas 
dažnai taip pradeda kunkuliuoti, 
tartum tekėtų stačių skardžių upe

Knyga gaunama „Drauge“, 4545 
VVest 63rd Street, Chicago, Illinois 
60629. 220 pusi., kaina 3 dol.

PARDUODAMI IŠ MODELINIŲ 
NAMŲ BALDAI SU 30% IKI 

50% NUOLAIDA.
Galima pirkt dalimis ir išsimokė! Inai 

APTARNAUJA LIETUVIS

BEN GRIGONIS
6154 South Halsted Street 

Telef. — TR 3-0086
Atdari 6 dienas savaitėj, o sekmad. 
einame Į bažnyčią. Pirm, ir ketv. 
atdara nuo 9-8 vai. vak.; Antrad., 
trečlad., penktad. ir šeStad. nuo 9-G 
VAI., vakaro. Prie krautuves yra 
•'FREE PARKING”.

Į kosminio amžiaus
aušrą

Jau išėjo iš spaudos prof dr
Antano Ramūno knyga

“IŠ SUTEMŲ Į 
AUŠRĄ”

Autorius, atsiremdamas j pra
eitį, gvildena lietuvio. Lietuvos. 
Europos ir pasaulio tragišką liki
mą, atskleisdamas nūn auštančio 
kosminio amžiaus viziją.

Veikalas — 454 pusi. Gaunamas 
Drauge. Kaina — $6.

M O V I N G
Apdraustas perkraustvmn*

Įvairių atstumų

A VILIMAS
823 WEST 34th PLACE 
Telef. — FRontier 6-1882

PER ANNUM. CURRENT RATE PER ANNUM

6 MONTH 
CERTIFICATES

At Standard Federal Savings your savings earn it the highest rato 
paid by eny savings Institutlon In ChicagoIancL

INSURED

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

<533 Mesi /lst Street Tei. GR 6
<410 So. 50th Avė., Cicero Tel. TO 3

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GĖLIHYČIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų laidotuvių 

ir kitų papuošimų

2433 West 63rd Street, Chicago

Telef, PR 8-0833 PR 8-0834

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
M R. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR
MONUMENT CO.

3911 West lllth Street
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas Visame Mieste 

Telef. — CEdarcrest 3 • 6335 
Vienas blokas nuo kapinių

Tel. REpublic 7-1213 
Tel. VIrginia 7-6672

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET 
2314 W. 23rd PLACE

JURGIS F. RUDMIN
3319 SO. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138 — 1139

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVĖ. Tel. COmmodore 4-2228

PETRAS BIELIŪNAS
4848 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAfayette 3 3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3401

POVILAS J. RIDIKAS
3854 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

VASAITIS — BUTKUS
1446 SO. 50th AVĖ., CICERO, ILL. Tel. OLympie 2-1003

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

LAWN FUNERAL HOME
Sigmund J. Sutkus

7909 STATĖ RD., OAKLAVVNS ILL., Tel. — 636-2320
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Leidžia Šiaurės Amerikos Lietuvių Studentų Sąjunga

Redaguoja L.S.S. Centro valdyba. Rankraščius siųsti šiuo adresu: 
‘‘Akademinės Prošvaistės”, 4545 W. 63rd St., Chicago, III. 60629 
‘‘Akademinės Prošvaistės” išeina kiekvieno mėnesio trečiąjį šeštadienį.

APIE GYVENAM KILASTA

ŠALSS SUVAŽIAVIMAS CENTRO VALDYBOS AKIMIS
Gruodžio mėn. 29—31 studentiškąsias dienas Baltimorėje prisimenant ir sveriant

IR IŠEIVIUS
KASTYTIS

Kalbant apie krašto įtaką į 
jame gyvenančius lietuvius, rei
kia gana aštriai atskirti tą kar
tą, kuri į kraštą atvyko jau su
augusi ir subrendusi, su jau 
tvirtai įgyta pasaulėžiūra, nuo 
mūsų, jaunesniosios kartos, iš
augusios ir subrendusios ne Lie
tuvoje.

Veiksnys turintis svarbiausią 
praktinę reikšmę senesniajai 
kartai — tai greičiausiai jos ne
laisvas vartojimas vietinės kal
bos. Šis faktas ne tik susiauri
na jų socialinių ryšių su krašto 
gyventojais galimybes, bet taip 
pat ir daugeliu atvtjų smarkiai 
.susiaurina jų darbo galimybes. 
Šis vietinės kalbos silpnas val
dymas turi ypatingą reikšmę 
tiems, kurie, nors ir aukštai 
kvalifikuoti, negali pritaikyti 
savo profesijos gyvenamojo 
krašto sąlygose. Čia turiu gal
voj teisininkus, mokytojus, ra
šytojus ir panašius. O įeinantie
ji į šią kategoriją vaidina ypa
tingai svarbią rolę lietuviškoj 
visuomeninėj veikloj: neturėda
mi darbo, kuris jiems būtų la
bai įdomus ir artimas jų inte
lektualiniam pasiruošimui, jie 
jaučia dvasinį pasitenkinimą, 
užsiimdami visuomenine veikla.

♦
Bet, nežiūrint kiek lietuvių vi

suomeninė veikla verta kritikos, 
esu tikras, kad mums — jau
nesniajai kartai — ši sociologi-

*) Ištraukos iš paskaitos, skai
tytos ŠALSS visuotiniame suvažia
vime 1967 m. gruodžio 29 d. Balti
morėje. ‘‘Akademinių prošvaisčių” 
puslapis dėl vietos stokos visos pa
skaitos negali talpinti.

DĖMESIO!
Sąjungos nariai prašomi įsi

dėmėti, kad Rinkiminė komisi
ja tebeveikia. Jai pirmininkau
ja ŠALSS CV-bos vicepirminin
kas Rimas Gulbinas, 9977 Pros- 
pect Rd., Strongsville, Ohio. 
Rinkiminės komisijos pareigos 
yra pravesti ŠALSS centrinių 
organų — Centro valdybos, Gar 
bės teismo ir Kontrolės komisi
jos rinkimus, prisilaikant tai
syklių, išdėstytų Sąjungos įsta
tuose. Šiuo momentu įsidėmėti
na, kad kandidatų siūlymai pra
sidės su 1968 m. vasario pirma 
(1) diena. CV-ba

ŠALSS vicepirmininkas 
Pietų Amerikoje

I
ŠALSS vicepirmininkas Anta

nas Saulaitis, SJ, išvyko į Pietų 
Ameriką atstovauti Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės Jauni
mo sekcijai Brazilijoje ruošia
moje Jaunimo studijų savaitė
je sausio 27 — vasario 3 dieno
mis. Bendruomenės valdybos 
įgaliotas aplankys ir kitus kraš
tus, rinkdamas žinias ir pasi
tardamas PLB Seimo reikalais.

Ta proga taip pat bus sten
giamasi sudaryti tobulesnį Pie
tų Amerikos lietuvių studentų 
sąrašą, kad būtų galima geriau 
su jais susirišti, pasidalinti Są
jungos “Metraščiu", spauda ir 
žiniomis.

LIETUVIUS
BAUBLYS")

nė dimensija yra pati svarbiau
sia ir reikšmingiausia. Tik per 
bendravimą su kitais lietuviais 
galime mes įgyti lietuvišką są
monę bei identitetą. Ne atsitik
tinumas, kad daugumai lietuvių 
dalyvavimas lietuviškam v'suo- 
jneniniam gyvenime sudaro kri
terijų, nustatantį, ar asmuo yra 
geras lietuvis, ar ne. Mums, jau
nesniajai kartai, įsijungimas į 
lietuvišką visuomeninę ve'klą | 
ypatingai reikšmingas dėl to, . 
kad mes visai laisvai galime pa
sirinkti laiką tarp lietuviško ir i 
nelietuviško visuomeninio gyve
nimo; o tuo tarpu mūsų tėvai i 
to pasirinkimo arba visai netu- 1 
ri, arba turi tik labai ribotam 
laipsnyje.

Bet nors mes savo lietuvišką 
identitetą įgyjam iš lietuviškos 
visuomenės, neturime manyti, 
kad daugumos išeivijos politi
nių bei ideologinių įsitikinimų 
būtinai apsprendžia asmens lie
tuviškumą.

♦

Analizuojant mūsų kartos su
sidomėjimą lietuvių istorija, li
teratūra, menu, dabartine Lie
tuvos padėtimi, atrodytų yra du 
pagrindiniai, vienas su kitu su
rišti faktai: pirmasis — mūsų 
intelektualinių interesų forma
vimas mokyklos, universiteto ir 
aplamai gyvenamojo krašto laik 
raščių, televizijos bei knygų įta
koje ; antrasis — daugumos mū
sų didesnis žodynas bei lengves
nis valdymas vietinės kalbos. 
Pagal sociologinę studiją, pra
vestą penkioliktame Lietuvių 
studentų sąjungos suvažiavime, 
45% studentų 1965 metais ne
buvo skaitę nė vienos lietuviš- 

’kos knygos, daugiau kaip 10 
lietuviškų knygų skaitę tik 2%. 
Tikiuos, kad jų anglų kalba pa
rašytų knygų skaitymas bei 
studijavimas žymiai platesnis!

Šie skaičiai aiškiai rodo, kad 
mūsų tikslios, sistemingos ži
nios, liečiančios Lietuvos istori
ją bei kultūrą, yra smarkiai ri
botos, ypatingai turint galvoj, 
kad rimtesnės medžiagos apie 
Lietuvą anglų kalba labai ne
daug. Šis mūsų nežinojimas su
daro didelį pavojų, o gal net ir 
■garantuoja, kad mūsų lietuviš
ko reikalo supratimas bei orien
tacija lietuvybės klausimais nė
ra savarankiška, o priklauso 
didesne dalimi nuo to, ką mes

Paskaitininkai bendrajame ŠALSS suvažiavimo simpoziume. Iš kairės į dešinę: Centro valdybos vicepirm. 
Ant. Saulaitis, SJ, D. Tallat - Kelpšaitė, Algis Rukšėnas, Mykolas Dranga, Kastytis Baublys, Kęstutis 
Žygas ir Ramas Misiūnas,

Akimirkos iš ŠALSS suvažiavimo gruodžio 29- 31 d. 
Baltimorėje

ŠALSS Centro valdybos pirm. Kęstutis Žygas ir suvažiavime apie šian
dieninę okupuotos Lietuvos naująją poeziją kalbėjusi Birutė Augusti- 
navičiūtė.

Laisvi pokalbiai no paskaitą, temas ir pažint a pratęsiant...

O dabar, vyruti, tik laikykis... 
----------------------------------------------------- £ 

I

girdime šiaip pasikalbėjimuose, 
minėjimuose ir t. t. Bet toks iš 
antrųjų rankų žinojimas negali 
sudaryti tvirto intelektualinio 
pagrindo, kuris yra būtinas 
rimtam ir kritiškam lietuvybės 
problemų svarstymui. Nesakau, 
kad mes visi įpareigoti šiais da
lykais domėtis. Tik noriu pa
brėžti, kad lietuvybės, lygiai 
kaip ir visais kitais klausimais 
nuomonės išreiškimas yra ma
žavertis be gan plataus žinoji
mo pagrindo.

*

Kalbėjau apie Amerikos įtaką 
į lietuvius. Bet egzistuoja taip 
pat ir atvirkščia įtaka. Ameri
kos lietuvių skaičius (įskaitant 
ir pirmosios emigracijos lietu
vius bei jų palikuonius) yra už
tenkamai didelis sudaryti rinki
muose gan reikšmingam balsuo
tojų blokui. Ryšium su tuo ypa
tingai turiu galvoj tas vietoves, 
kuriose lietuviai sudaro svar
bų procentą visų gyventojų. Vi
sai suprantamas tokios apylin
kės vietinio arba federalinio po
litinio atstovo palankumas mū
sų aspiracijoms: toks palanku

mas gali jam sudaryti skirtu
mą tarp išrinkimo ir neišrinki- 
mo sekančiuose rinkimuose. O 
mūsų aspiracijoms palankumo 
parodymas nėra tokiam koks 
nors apsunkinimas: keli per me
tus pasirodymai lietuviškuose 
susirinkimuose, ištariant kelis 
žodžius apie “The great Lithua
nian poeple”. O jeigu jis dar 
kongresmanas, tai kone garan
tuotas Vasario 16-to proga pa
sakyto teksto patekimas į 
“Kongreso užrašus”... Bet klau
simas kyla: ar tie visi Ameri
kos politikų apsilankymai lietu
vių suplaukimuos, ar tie visi 
gražūs žodžiai apie Lietuvą 
“Kongreso užrašuose” turi bent 
kiek praktinių pasekmių — ar 
jie nors ir mažam laipsny pa
keičia, sakysim, Statė Depari- 
mento pažiūrą į Lietuvos klau
simus, kad kiekvieneriais me
tais Vasario 16-to proga Dean 
Ruskas pasveikina Lietuvos at
stovą Washingtone, laiške mi- 
simus, kada kiekvieneriais me
tas, kad Amerikos vyriausybė 
tebetęsianti Lietuvos aneksijos 
de jure nepripažinimą.

Dalyviai

Registracijos duomenys pil
nai suteikti aštuoniasdešimties 
studentų, bet iš viso vienoj ar 
kitoj suvažiavimo programos 
dalyje dalyvavo apie du šimtai 
studentų. Paskutiniu metu Det
roite, Clevelande ir Toronte da
lyvių būta apie 500. XVII-tojo 
suvažiavimo dalyvių skaičius 
reikšmingas todėl, kad jį suda
rė daugumoje rytinio pakraščio 
studentai, atvykę iš aštuonių ar 
dešimt skyrių, neturėję progos 
panašaus suvažiavimo priglaus
ti jau nuo 1963 metų, o taipgi 
ne visada galį vykti į jiems to
limesnes JAV ar Kanados vie
toves. Centro valdyba ragino 
skyrius remti tokią suvažiavimo 
vietą, kai po 1966 metų suva
žiavimo tartasi pagrindiniais 
vietos ir laiko klausimais, tikė
damasi duoti progos rytinio pa
kraščio skyriams, nors ir ma
žiems, sustiprėti, suartėti. Kad 
ši mintis nebuvo klaidinga, pa
rodo gausus dalyvių būrys iš 
Naujosios Anglijos, New Yor
ko ir New Jersey, Philadelphi- 
jos, Baltimorės ir Washingtono.

Pinigai
Dalis išlaidų nesiriša su daly

vių skaičiumi, tad pajamas pa
pildė kiek mažesnis būrys stu
dentų, todėl finansiniai suva
žiavimas pasibaigė maždaug ly
giomis, kai seniau suvažiavimo 
pajamos buvo pagrindinis pel
nas metinėje sąmatoje. Šiais 
metais ir ateityje lėšų pusiaus
vyrą atla;kys 1966 Toronto su
važiavimo nutarimu pakeltas 
nario mokestis ir dosnūs visuo
menės nariai, ypatinga parama 
padėdami Sąjungai išleisti “Met 
raštį”.

Visuomenės parama
Nors Baltimorės lietuvių, jų 

pačių teigimu, nėra daug, jie 
savųjų studentų organizacinį 
sugebėjimą ir darbštumą parė
mė viešu nuoširdumu. Suvažia
vimo dalyviams pasiliko įspū
dis, kad Baltimorė yra tikrai 
maloni lietuvių kolonija. Balti
morės Lietuvių Bendruomenės 
pirmininkas J. Šilgalis džiaugė
si, kad Sąjunga pasirinko Bal- 
timorę ir linkėjo, kad studen
tų gyvumas, darnumas, susi
klausymas būtų naudingas vi
ešai Lietuvių Bendruomenei. Ne 
vienas suaugusiųjų svečių pa
sidžiaugė paskaitų ir diskusijų 
akademiniu lygiu ir rūpesčiu lie
tuviškais reikalais, aišku, ir ge
ra lietuvių kalba net nebendri- 
niais klausimais. BALFo vardu 
kalbėjo E. Armonienė, Baltimo
rės Tautinės sąjungos vardu V. 
Bačanskas, lituanistinės Kara
liaus Mindaugo mokyklos ir Bai 
timorės ateitininkų sendraugių 
linkėjimus perdavė mokyt. A. 
Radžius. Neabejotina, kad ši 
graži visuomenės parama, suriš
ta ir su suvažiavime priimtomis 
rezoliucijomis, kuriose Sąjungos 
suvažiavimas išreiškia savo nuo 
taikas.

Kaip visada, būna skirtumų 
tarp “senimo” ir “jaunimo”, bet 
ilgesnėse diskusijose matyti, 
kad sutariama pagrindiniais 
klausimais Lietuvos laisvės ko
vos atžvilgiu ir kad nuomonės 
skiria ne tiek amžių, kiek asme
nines pažiūras.

Suvažiavimo tema
Kaip tik kai kurie suabejojo, 

pamatę ar išgirdę suvažiavimo 
pavadinimą arba temą, kuri 
kaip skėtis stengėsi apimti su
važiavime vykusias diskusijas 
ir paskaitas, kurių buvo apie 
dešimt, įskaitant paskutinįjį 
simpoziumą tuo pačiu vardu: 
“Ar išeivijai reikalinga Lietu
va?” Tur būt, kiekvienas buvęs 
Sąjungos centro valdyboje per 
jos gyvavimo metus nuo 1950 
metų žino, kaip sunku parinkti 
kokį nors bendrą pavadinimą 
ar šūkį. Gi iš pranešimų ir dis
kusijų buvo matyti, kad visai 
nekeliamas klausimas “Ar?”, 

tai yra, “Taip ar Ne”, o kad 
perkėlus klausimą į būtinybės, 
į buvimo lygį, atkreipiamas di
desnis dėmesys į temą “Kaip, 
kokiais būdais?” išeivija reika
linga Lietuvai ir Lietuva išeivi
jai. Gi diskusijų pagrindinė iš
vada arba nuotaika buvo, kad 
išeivija visad turi jaustis lietu
vių tautos, kurios dauguma Lie
tuvoje laisvės kovos, rezistenci
jos dalimi. Todėl ir programoje 
buvo paskaitos apie Lietuvos 
dabartinius poetus, apie parti
zanus, apie tautybę ir pilietybę, 
apie uždavinius išeivijoje, apie 
ryšius su lietuviais Lietuvoje.

Uždaviniai
Prieš keliolika metų Sąjunga 

pradėjo leisti LITUANUS žur
nalą, kuris, laikui bėgant, tapo 
institucija šalia Sąjungos, bet 
kurios fondacijos narius skiria 
Sąjungos centro valdyba ir ku
rios vajus metai po metų remia 
skyriai ir nariai. Todėl su .susi
domėjimu ir rūpesčiu išklausy
ta dr. V. Vyganto, vieno žurna
lų steigėjų, pranešimo apie žur
nalo leidimo lėšas ir žurnalo re
dagavimą. Beveik reikėjo nu
stebti, kad vietoj tradicinės apa
tijos, kurios neišvengia net “su- 
Sipratusiųjų” visuomenė, iš pa
čių studentų tarpo kilo keturi 
ar penki, norį prie redakcinio 
darbo prisidėti profesiniu būdu, 
pagal savo mokslo ar darbo sri
tį (įskaitant darbą leidyklose). 
Ir Centro valdyba, atsipeikėju
si po suvažiavimo rengimo dar
bų ir “Metraščio” rūpesčių, vėl 
stengsis kuo stipriau, vykdyda
ma suvažiavimo rezoliucijas, rū
pintis “Lituanus” reikalais.

Kitas svarbus uždavinys — 
visiems bendras bendruomeninis 
reikalas, kurį pristatė JAV LB 
Centro valdybos narė jaunimui 
čikagietė Dalia Tallat - Kelpšai
tė. Savo pranešime ji .suminėjo 
net dešimt pagrindinių būdų, 

Jdomu, kodėl vyresnieji svečiai 
taip rimtai susimąstę ir kone gal
vas nuleidę mūsų studentų suva
žiavime Baltimorėje?..

kaip studentai galėtų geriau pa
sireikšti lietuvių visuomenėje, o 
/ypatingai gyvenomojo krašto 
gyvenime, visur reikšdamiesi 
kaip lietuvių tautos atstovai, 
ypač Lietuvos reikalais rūpin
damiesi sukaktuviniais 1968 me 
tais, rengdami atitinkamas pa
rodas, simpoziumus ir kt.

Naujoji valdyba
1967 birželio mėnesį nepavy

ko perduoti pareigų naujai val
dybai, nes prieš vasarą sudary
tas vienintelis sąrašas subyrė
jo. Užtat smagu, kad jau suva
žiavimo metu iš Chicagos atvy
kę studentai žadėjosi sudaryti 
sąrašą kelių savaičių bėgyje. 
Posėdyje dalyvaujantieji aiškiai 
ir net karštai domėjosi Sąjun
gos valdybos, finansų, ryšių ir 
kitais klausimais. Toks užside
gimas kaip tik gali padėti suda
ryti gal net kelis centro valdy
bai kandidatų sąrašus, o išrink

tiesiems duoti energijos ir su
manumo tikrai pasispausti 1968 
metais Lietuvos Nepriklauso
mybės sukakties proga.

Ateitin
Stovėdama ant 1968 metų 

slenksčio ir matydama studentų 
jr Sąjungos uždavinius, sunkes
nius ir smagesnius, Centro val
dyba, tur būt, jaučiamės kaip 
Mozė, kuris vedė savo žmones 
iki pažadėtosios žemės, bet pats 
jon neįžengė. 1968 metų įvykiai, z 
įvairių veiksnių ir vietovių nu
matyti, atrodo labai įdomūs, 
naudingi ir lietuviams studen
tams išeivijoje tikros užduotys 
— “challenge”. Tautinių šokių 
šventė, Pasaulio lietuvių jauni
mo vadovų studijų savaitė, PL 
Bendruomenės seimas; įvairūs 
manifestai, televizijos ir radijo 
programos, žygiai ir konferen
cijos, leidiniai ir straipsniai 
spaudoje; universitetuose ir sa- ■> 

, vivaldybės patalpose parodos, 
simpoziumai, diskusijos, susiti
kimai; tampresni ryšiai su lie
tuviais studentais ir jaunimu ki
tuose kraštuose; vėl Sąjungoje 
trečiojo “Metraščio” ruoša, at- 
gaivintinos “Studentų Gairės” 
ir kiti planai.

Susipažinę su XVII suvažiavi
mo paskaitomis, diskusijomis, 
posėdžiais ir nutarimais “Aka
deminėse Prošvaistėse” ir kituo
se įvairiuose laikraščiuose, su- - 
važiavime negalėję dalyvauti 
Sąjungos nariai galės pajusti 
dabartinį Sąjungos stovį ir sa
vuose skyriuose gyvai remti Są
jungos ir visos visuomenės dar
bus Lietuvos laisvės kovos — 
Nepriklausomybės paskelbimo 
jubiliejiniais metais.

1966—1967 metų 
Centro valdyba

AKIMIRKOS IŠ 
SUVAŽIAVIMO

ŠALSS suvažiavimo paskaito
se ir diskusijose, Baltimorėje, 
buvo girdėti šie pasisakymai:

Registracijos kortelėje į klau
simą, kokia jo mokslo šaka, vie
nas studentas atsakė: “Mano 
mokslo šaka nudžiūvusi”.

Kitas, peržiūrėjęs suvažiavi
mo akademinę programą, pasi
skundė; “Kas čia yra, koks tas 
Kultūros kongresas?”

Tą vakarą prie šokių salės 
durų išgirsta >“Nu, būkit baja- 
vi, įsileiskite trupučiui, apsižiū
rėsiu ir tuojau išeisiu".

šeštadienio ryte vienas sky
rius pasiskundė susirinkimo pa
talpų suradimo problema: “Vie
nas savininkas mums leidžia te
nai susirinkti, bet ten tik susi
rinkimus galime turėti".

Po pietų vieno vyruko prasi
tarta, kad kaipo lietuviai: “Mes 
mylim mūsų upes, mes mylim 
mūsų žuvis”. r

Vienoje paskaitoje išeivija bu- 
•vo surišta su okupuota Lietuva 
jr Sovietų Sąjunga šiuo vaizdu: 
“Mes esam musė ant dramblio 
ausies”.

Lietuvos gyventojas prisipa
žino išeiviui studentui, besilan
kančiam Lietuvoje: “Mes kaip 
ridikai, raudoni paviršiuje, bet 
balti viduje”.

Po paskaitų studentas grįžta 
į savo kambarį, kur susitinka 
bepoilsiaujantį kolegą, kuris pa
klausia: “Kaip ten apačioje jum ■' 
su paskaitom einasi?”

Sekmadienį po paskaitos vie
na ponia atsiminė politrukus, 
kadaise atvykusius į lagerį, 
šiuo vaizdu: “Atvažiavo odeko- 
lonuoti vyrai su kelnėm”.

Aptariant Sąjungos finansinę 
padėtį, studentas paaiškino, ko
kius gandus jis buvo girdėjęs: 
“Kažkas, kažką sakė”.

Po simpoziumo “Ar išeivijai 
reikalinga Lietuva?” viena klau 
sytoja atsiliepė: “ši, klaustuku 
pažymėta tema yra absurdiška, 
ne akademiška, ji iš viso negali 
kilti”.

Visos ŠALSS suvažiavimo Balti
morėje noutraukos Uosio Juodval
kio,
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